
       TABLICA OGŁOSZEŃ/strona internetowa zamawiającego 
SPZOZ-ZP/1D/2017                                                           Kępno, dnia 31.01.2017r. 

 

Dostawa MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH  
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

- powtórzenie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -   DOSTAWY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 30854800000, 
ul. ul. Szpitalna  7, 63600   Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 827 300, e-mail szpital@sz.kepno.pl, 
faks 627 827 401.  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego 
z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak  
www.szpital.kepno.pl 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne nie  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 
Numer referencyjny: SPZOZ-ZP/1D/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie  
II.2) Rodzaj zamówienia -  Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można 
składać w odniesieniu do: wszystkich części  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywna dostawa MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH w 
zakresie pakietu r 1- opatrunki jałowe, kompresy, opaski elastyczne, w zakresie pakietu nr 2 - zestawy chirurgiczne, w 
zakresie pakietu nr 3 - osłona na ramię C 
II.5) Główny kod CPV: 33141110-4 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:Okres w miesiącach: 24 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisówOkreślenie warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu w powyższym zakresie 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że 
posiada aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności sywilnej w 
zakresie co najmniej 150 000,00 pln 
 



III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania 
w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 
3 USTAWY PZP:  
aktualnego 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 PZP;  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 
1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
aktualnego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 150 
000,00 PLN.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 
2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Szczegółowy opis i charakterystyka przedmiotu zamówienia – wypełniona i podpisana przez Wykonawcę (Zał. nr 1 do 
SIWZ). Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę(Zał. nr 2 do SIWZ). Oświadczenie stanowiące 
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (Zał.nr 3 do SIWZ). Oświadczenie dotyczące 
spełniania warunków udziału w postępowaniu (Zał.nr 4 do SIWZ). Formularz oświadczenia I (Zał. nr 6 do SIWZ). 
Formularz oświadczenia II (Zał. nr 7 do SIWZ). Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT 
(Zał. nr 8 do SIWZ). Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych wyrobów na 
terytorium RP. Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu 
medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do 
rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE. Opis zawierający szczegółowe dane 
zaproponowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez 
zaoferowany przedmiot zamówienia wszystkich wymagań ustalonych przez Zamawiającego, w postaci katalogów, 
ulotek informacyjnych lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych produktów, których wykaz stanowi 
Załącznik nr 1 do SIWZ.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: nie  



IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje 
z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

Kryteria 
Znaczeni
e 

cena brutto 100 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)   
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
IV.4) Licytacja elektroniczna  

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a)zmiany stawki podatku VAT, przy 
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie cen z co najmniej 2 -tygodniowym wyprzedzeniem oraz do 
przedstawienia Zamawiającemu stosownego aneksu do umowy pod rygorem nieważności zmiany. W przypadku 
urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmiana cen nastąpi z dniem wejścia w życie zmiany podatku VAT. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmniejszenia ceny sprzętu będącego przedmiotem niniejszej umowy po uprzednim podpisaniu 
aneksu z Wykonawcą. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem 
zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej 
zaoferowanej w ofercie. Ewentualnie w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i 
braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej (jeżeli będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), 
Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o w/w sytuacjach. 
Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości wartości 
przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do tego zobowiązany. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z 
rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź 
lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie. Ewentualnie w przypadku wstrzymania 
produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie 
przetargowej (jeżeli będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego 
produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego poinformowania Zamawiającego o w/w sytuacjach. Zamawiający może przedłużyć termin 
obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania całości wartości przedmiotu zamówienia, nie jest natomiast do 
tego zobowiązany.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 09/02/2017, godzina: 12:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
 
 



IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych wyrobów na terytorium RP. 1.9. 
Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i 
dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu 
medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE. 1.10.Opis zawierający szczegółowe dane zaproponowanego 
przedmiotu zamówienia w języku polskim, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot 
zamówienia wszystkich wymagań ustalonych przez Zamawiającego, w postaci katalogów, ulotek informacyjnych lub 
innych dokumentów dla wszystkich oferowanych produktów, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
Część nr: 1    Nazwa: Pakiet nr 1 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: opatrunki jałowe, kompresy, o elastyczne 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 100 

Część nr: 2    Nazwa: Pakiet nr 2 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestawy chirurgiczne  
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 100 

Część nr: 3    Nazwa: Pakiet nr 3 
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Osłona na ramię C 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4 
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 24 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

cena brutto 100 

Dokument podpisał: 
mgr inż. Andrzej  Jackowski 
Dyrektor SPZOZ w Kępnie                                           


