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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315689-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Materiały medyczne
2020/S 129-315689

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie" im. Klary Jelskiej
Adres pocztowy: ul. Gładkie 1
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kreft
E-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 
Tel.:  +48 182015045
Faks:  +48 182014632
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalodrodzenie.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpitalodrodzenie.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://szpitalodrodzenie.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Numer referencyjny: A.ZP.271-12/20

II.1.2) Główny kod CPV
33140000 Materiały medyczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 634 038.20 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:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33140000 Materiały medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 1 pozycji: 
sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
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zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 102 850.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
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Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 4 pozycji w 
tym klipsy naczyniowe tytanowe, klipsy polimerowe, klipsownice endoskopowe.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
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jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 87 260.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne
31711140 Elektrody

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 7 pozycji w 
tym wkłady typu Meryland do wielorazowego instrumentu do zamykania dużych naczyń BiClamb, uchwyt z 

07/07/2020 S129
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 19



Dz.U./S S129
07/07/2020
315689-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 19

kablem do laparoskopowego narzędzia do zamykania dużych naczyń, kleszcze do zamykania dużych naczyń, 
elektrody neutralne, instrument do zamykania duzych naczyń.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 111 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
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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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33157000 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1 34-500 Zakopane

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 4 pozycji w 
tym filtry bakteryjno-wirusowe z integrowanym ustnikiem, kolanka połaczeniowe do spirometru, referencyjne 
sitko oporowe głowicy pomiarowej do aparatów Masterscoope, karbowany wąż łączący adapter krosowy z 
modułem dyfuzyjnym.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
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zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 27 748.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141110 Opatrunki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL219 Nowotarski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 13 pozycji w 
tym jednorazowe zbiorniki na wydzielinę, jednorazowe zbiorniki do urządzenia Acti V.A.C., podkładka TRAC, 
samoprzylepna folia okluzyjna, jałowe opatrunki, zestawy opatrunkowe brzuszne, jednorazowe elementy 
lączące urządzenia terapeutyczne z drenem-podkładką, zestawy opatrunkowe do stosowania na zamkniętą 
ranę.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 80 520.00 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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141200 Cewniki
33157110 Maski tlenowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 17 pozycji 
w tym: cewniki, zestawy nielateksowych przewodów przedłużających dla dualnych cewników piersiowych, 
zgłębniki żołądkowe, zestawy do lewatyw, zestaw naczyniowej opaski uciskowej, wieszak do worków na mocz, 
maski tlenowe.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
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zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 35
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 261.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 3 pozycji w 
tym przyrządy do transfuzji, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych..
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 785.00 PLN

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000 Materiały medyczne
33141600 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
33141640 Dreny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej w Zakopanem. Przedmiot zamówienia 
szczegółowo określony jest w zał. nr 1 (tj. kalkulacji cenowej oferty) do SIWZ. Pakiet składa się z 6 pozycji w 
tym zbiorniki sterylne do ssaka Topaz, dren do ssaka Topaz, zatyczki do drenu.
2. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (t.j. Dz. U. z 2020r poz. 186), w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena 
zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony 
numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta.
4. Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, 
jeżeli dotyczy.
5. Wykonawca musi zagwarantować odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), 
liczony od dnia dostawy.
6. Zamawiający zastrzega, że podane w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do siwz) przewidywane ilości 
dostaw służą do obliczenia wartości zamówienia. Faktyczny zakres dostaw zlecony do wykonania w ciągu 
roku uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego (związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów) 
oraz posiadanych środków finansowych, stąd też może różnić się od ilości określonych w opisie przedmiotu 
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zamówienia. Jednakże zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20 % w zakresie łącznej 
kwoty określonej w umowie, odpowiednio w danym pakiecie.
7. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo 
od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty 
wybranego Wykonawcy w danym pakiecie.
8. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia 
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie, trwałość, 
wytrzymałość nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w danej pozycji Wykonawca 
proponuje odpowiednik, to musi wyraźnie to zaznaczyć. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbkę 
oraz dokumenty potwierdzające taką samą lub lepszą jakość oferowanych odpowiedników np. specyfikację 
jakościową, świadectwo kontroli, jakości, certyfikat, lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie 
budzący wątpliwości musi wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach 
jakościowych Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy od dnia złożenia zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 95

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 151 114.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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
Zamawiający działając w oparciu o art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada,czy 
wykonawca,którego oferta została oceniona jako
Najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

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:

07/07/2020 S129
https://ted.europa.eu/
TED

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

14 / 19



Dz.U./S S129
07/07/2020
315689-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 15 / 19

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniająokreślone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie 
zamówienia
Wyklucza się wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa wart. 
24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.
1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
dowykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiące wstępne 
potwierdzenie,Że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ 
należy przesłaćw postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia 
podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu 
JEDZ
Powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust.1 ustawy 
Pzp. a) Oświadczenie ma być zgodne ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym 2016/7 Komisji Europejskiej z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, wydanym na mocy art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz
Art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Sposób wypełnienia JEDZ określony jest w SIWZ. 2. zobowiązanie 
podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5 lit a) lit. d) siwz – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub 
sytuacji podmiotu trzeciego.Zobowiązanie należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, 
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i na Platformie informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do siwz – powyższy dokument należy przesłać za pośrednictwem 
platformy, poprzez zakładkę „Korespondencja”.3. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących 
oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 
i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione 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 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie 
właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia społeczne
Dokończenie Sekcja VI.3

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w sekcji VI.3 Zamawiający w tym miejscu wskazuje,że:Zamawiający 
przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
Została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień 
złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 11.3.2. W celu potwierdzenia że oferowane
Dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) oświadczenie Wykonawcy, że 
dysponuje kompletem dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terytorium 
RP oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone kserokopie tych dokumentów;b) 
katalogi/prospekty odnoszące się do numerów katalogowych oferowanego przedmiotu zamówienia (tylko strony 
katalogu z wyraźnie zaznaczonym produktem, który jest oferowany) potwierdzające odpowiednio stawiane 
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1 do siwz - kalkulacja cenowa do oferty 
kol.2, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;;c) 
próbkę oferowanych produktów - dotyczy Pakiet1-poz.1 roz.S-1 szt.) Pakiet 2-poz.1,2(1 opak–4 szt) Pakiet 3 
- poz.6(1 szt)Pakiet 4 poz.1 (1 szt)Pakiet 6 - poz.7,8,9 (1 szt)Pakiet 7– poz.1,2 (1 szt)Inne dokumenty, które 
należy złożyć wraz z ofertą:1. pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w postaci elektronicznej, jeżeli oferta będzie 
podpisana przez pełnomocnika, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby 
upoważnione do repreznetacji wskazane we właściwym rejestrze. Dopuszczalne jest złożenie elektronicznej 
kopii pełnomocnictwa poświadczonej elektronicznym podpisem przez notariusza;2. wypełniony formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi 
być zgodna z treścią formularza załączonego do specyfikacji) wraz z kalkulacją cenową do oferty, stanowiącą 
zał. nr 1 do siwz. Uwaga w kalkulacji cenowej do oferty w kolumnie nr 9 należy zamieścić opis parametrów 
technicznych ocenianych w kryterium jakość.3 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 
- dot. pakietu nr 4 poz. 1 t.j. należy dostarczyć wyniki testów niezależnych laboratoriów potwierdzające 
efektywność filtra: przynajmniej 99,99 % przy przepływie 30l/min, jeśli Wykonawca deklaruje powyższą 
efektywnośc zgodnie z określonym w pkt. 19 2.1.2 siwz kryterium.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy-wzór umowy załącznik nr 4 do siwz.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - dostępny SIWZ pkt. 24 strona interenetowa www.szpitalodrodzenie.pl

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

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: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im.Klary Jelskiej.
Ul. Gładkie 1, 34-500 Zakopane, budynek obok budynku szpitala- dział zamówień publicznych.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez Platformę zamawiającego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
c.d sekcji III.1.1: lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione 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;d) odpisu z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia 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; f) oświadczenia Wykonawcy o braku 
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) 
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), dokumentów dotyczących 
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podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego;4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
4.1 w pkt 3.2 a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21;4.2 w pkt 3.2 b)-d) składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
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;b) nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.Dokumenty, o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2 lit. b) powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym 
mowa w pkt 4.2 lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pozostałe inform. ze 
względu na brak miejsca dostępne w siwz.pkt.11 strona internetowa www.szpitalodrodzenie.pl.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż 
zamawiający
Mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
Kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 3.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
Podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane W sposób określony w pkt 2. zdanie drugie, albo w terminie
15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także
Wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się
W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
Wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Szczegółowe regulacje dotyczące
Środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 06-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2020
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