
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital
Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 615 32 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-bochnia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty
Wieckiej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6df358b6-f04b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131223/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 13:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004536/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa materiałów medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
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wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
8) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl poza złożeniem oferty, która musi być złożona przez miniportal.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Treść oferty musi być zgodna
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia na podstawie art. 218 ust. 2 Ustawy Pzp. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do
przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Nie
podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem
zaufanym będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
(zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, e-mail: administracja@szpital-
bochnia.pl;
Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku
jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw
przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe:
adres e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl, tel. (14) 615-32-01;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa materiałów medycznych dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty
Wieckiej, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
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− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z punktem 3.15)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-271-1-27/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego Ilość
zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Papier krepowy - zielony I op. w arkuszach 500 13
2. Papier krepowy - zielony II op. w arkuszach 250 17
3. Papier krepowy - zielony III op. w arkuszach 250 34
4. Papier krepowy - zielony IV op. w arkuszach 250 3
5. Papier krepowy - zielony V op. w arkuszach 250 1
6. Papier krepowy - naprzemiennie pakowany op. w arkuszach 500 18
7. Włóknina niebieska I op. w arkuszach 250 10
8. Włóknina niebieska II op. w arkuszach 250 1
9. Włóknina niebieska III op. w arkuszach 250 23
10. Włóknina niebieska IV op. w arkuszach 250 13
11. Torebki foliowo - papierowe samoprzylepne I op. w sztukach 100 4
12. Torebki foliowo - papierowe samoprzylepne II op. w sztukach 100 2
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13. Torebki foliowo - papierowe samoprzylepne III op. w sztukach 100 2
14. Rękaw papierowo-foliowy płaski I rol. w metrach 200 6
15. Rękaw papierowo-foliowy płaski II rol. w metrach 200 21
16. Rękaw papierowo-foliowy płaski III rol. w metrach 200 28
17. Rękaw papierowo-foliowy płaski IV rol. w metrach 200 26
18. Rękaw papierowo-foliowy płaski V rol. w metrach 200 11
19. Rękaw papierowo-foliowy płaski VI rol. w metrach 200 10
20. Rękaw papierowo-foliowy płaski VII rol. w metrach 200 15
21. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą I rol. w metrach 100 9
22. Rękaw papierowo-foliowy z fałdą II rol. w metrach 100 19
23. Torebki posterylizacyjne I op. w sztukach 500 15
24. Torebki posterylizacyjne II op. w sztukach 250 17
25. Torebki posterylizacyjne III op. w sztukach 250 15

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego Ilość
zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Włóknina ochronna do ciężkich zestawów: 120 x 120 cm op. w arkuszach 120 3
2. Wkładki abosprycjne 30 x 50 cm op. w arkuszach 500 1
3. Wkładki abosprycjne 40 x 50 cm op. w arkuszach 500 1
4. Preparat do gruntownego mycia narzędzi op. w sztukach 1 1
5. Preparat do czyszczenia komory autoklawu op. w sztukach 1 2
6. Zestaw do czyszczenia komory autoklawu op. w sztukach 1 1
7. Czyściki do nalotów i rdzy op. w sztukach 3 1
8. Dwustronna szczotka - włosie nylonowe op. w sztukach 3 1
9. Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej op. w sztukach 3 1
10. Szczotki elastyczne do kanałów op. w sztukach 3 1
11. Szczotki elastyczne do kanałów op. w sztukach 3 1
12. Szczotki elastyczne do kanałów op. w sztukach 3 1
13. Szczotki elastyczne do kanałów op. w sztukach 3 1
14. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1
15. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1
16. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1
17. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1
18. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1
19. Szczotki do mycia kanałów roboczych op. w sztukach 3 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
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oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego Ilość
zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji na suche gorące powietrze op. w sztukach
10 4
2. Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną op. w sztukach 100 31
3. Etykieta podwójnie przylepna do opisywania zestawów narzędzi op. w sztukach 1000 7
4. Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej rolka - ilość etykiet
500 45
5. Gotowe testy sprawdzające skuteczność procesów mycia oraz efektywność działania
detergentów w myjniach dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych. op. w sztukach 100 12
6. Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów mycia maszynowego op. w sztukach 100
10
7. Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, op. w sztukach 100 19
8. Mazaki typu "MARKER" do opisu pakietów-różnych grubości szt.1 50
9. Metkownica 3 rzędowa numeryczna kpl. 1 2
10. Osłonki przeźroczyste do narzędzi I op. w sztukach 1000 3
11. Osłonki przeźroczyste do narzędzi II op. w sztukach 1000 1
12. Osłonki przeźroczyste z winylu do drutów Kirschnera, trokarów op. w sztukach 100 1
13. Osłonki przeźroczyste z winylu do drutów Kirschnera, trokarów op. w sztukach 100 1
14. Pakiet testowy Bowie & Dick gotowy do użycia op. w sztukach 30 46
15. System monitorowania wsadu weryfikujący usunięcie powietrza, penetrację pary wodnej,
poziomy ekspozycji oraz osiągnięcie głębokiej próżni niezbędnej do sterylizacji narzędzi
rurowych. op. w sztukach 100 28
16. Szczotki do czyszczenia zestaw op. - zestaw 1 1
17. Taśma neutralna bez wskaźnika I rolka w metrach 50 13
18. Taśma neutralna bez wskaźnika II rolka w metrach 50 202
19. Taśma wskaźnikowa do suchego gorącego powietrza rolka w metrach 50 1
20. Taśma wskaźnikowa I rolka w metrach 50 15
21. Taśma wskaźnikowa II rolka w metrach 50 130
22. Test chemiczny do pary wodnej, op. w sztukach 500 125
23. Testy do kontroli zgrzewu op. w sztukach 250 5
24. Testy do myjni dezynfektorów op. w sztukach 200 10
25. Wskaźnik do sterylizacji parą wodną op. w sztukach 250 8
26. Wskaźnik do sterylizacji parą wodną samoprzylepny op. w sztukach 250 75

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego Ilość
zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Wskaźnik biologiczny – ampułkowy do procesów sterylizacji parą wodną szybkiego odczytu
op. w sztukach 100 5
2. Testy do myjni dezynfektorów op. w sztukach 200 8
3. Testy kontroli myjni ultradźwiękowych. op. w sztukach 100 18

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
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4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego
(m/arkusze/g/ml) Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez
Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Papier do EKG Ascard 3 rolka w metrach 40 130
2. Papier do EKG Midicard rolka w metrach 25 30
3. Papier do EKG RA 4 B 56 Ascard 4 rolka w metrach 25 971
4. Papier do KTG HP op. w arkuszach 150 945
5. Papier do KTG Sonicaid Oxford op. w arkuszach 300 51
6. Papier do USG SONY UPP-84HG rolka w metrach 12,5 40
7. Papier termiczny do defibrylatora Lifepak I rolka w metrach 23 445
8. Papier termiczny do defibrylatora Lifepak II rolka w metrach 30 55
9. Papier termiczny do videoprintera Mitschubischi rolka w metrach 20 505
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10. Pasta do przygotowania naskórka pod elektrody EKG op. w gramach160 14
11. Żel do EKG op. w ml 250 91
12. Żel do USG op. w ml 500 1300

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (ml)
Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Pojemniki jednorazowe z wodą sterylną op. w ml 500 2800

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (szt.)
Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Paski fluoresceinowe do stosowania w okulistyce op. w sztukach 100 18

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
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trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (ml)
Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Olej do pielęgnacji narzędzi op. w ml 500 12
1. Naturalny olej myjący op. w ml 250 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131223/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Wielkość opakowania oczekiwana przez Zamawiającego (szt.)
Ilość zamawiana (wg. wielkości opakowania oczekiwanego przez Zamawiającego - wg kol. 4)
1. 2. 3. 4. 5.
1. Jałowy żel znieczulający I op. w sztukach ampułko-strzykawek 25 167
2. Jałowy żel znieczulający II op. w sztukach ampułko-strzykawek 25 250

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie, że określił ilość przedmiotu Zamówienia niezbędną do obliczenia
ceny przez Wykonawcę (zamówienie podstawowe). Jednocześnie korzystając z prawa opcji w
trakcie realizacji Umowy - Zamawiający dopuszcza możliwość jednostronnego zwiększenia lub
zmniejszenia przez siebie wartości brutto Umowy w granicach +20% (zamówienie maksymalne
opcja 120%) / albo -30% (zamówienie minimalne opcja 70%) - poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie ilości zamówionego Towaru, przy zachowaniu jego cen jednostkowych.
Okoliczności związane z uruchomieniem opcji plus albo minus – mogą być spowodowane, w
szczególności, spadkiem lub wzrostem liczby pacjentów, a tym samym ilości wykonywanych
procedur z użyciem Towaru. Możliwość skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego
opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe
odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Ocena
ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA
NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE,
AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
załącznik nr 2B do SWZ
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYZNACZYŁ SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W
ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami
określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z
ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) oświadczenia, że oferowane wyroby, które tego wymagają, spełniają wymagania
przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach
wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej i/lub, że
wskazane oferowane wyroby, nie wymagają, spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie o
wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w
obowiązujących przepisach Unii Europejskiej. (według załącznika nr 2C); 
2) dokumentów potwierdzających, że parametry oferowanego Towaru spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa –
załącznik nr 1A do SWZ tj.: Katalog oferowanego wyrobu - zawierający numer katalogowy
oferowanego produktu (jeżeli taki numer posiada) - oryginalna specyfikacja techniczna, karta
katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - Zamawiający
prosi o zaznaczenie w/w dokumentach - zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych
parametrów, z dopisaniem pakietu i pozycji z załącznika nr 1A do SWZ
3) dokumentów potwierdzających zgodność z aktualną normą
a) pakiet nr 1 poz. 1-10
PN-EN ISO 868-2
b) pakiet 1 poz. 7-10
PN-EN ISO 11607-1. 
c) pakiet 1 poz. 14-22
PN-EN 868-3 i 5
d) pakiet 2 poz. 2-3
PN-EN ISO 11607-1
e) pakiet 3 poz. 5
TS/ISO 15883-5
f) pakiet 3 poz. 14
EN ISO 11140-1, 4, opinia niezależnej jednostki o zgodności z normą EN ISO 11140-4 wydana
nie wcześniej niż w roku 2013,.
g) pakiet 3 poz. 25 - 26
11140-1:2014.
h) pakiet 4 poz. 1
EN ISO 11138.
i) pakiet 4 poz. 3
TS/ISO 15883-5

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
zgodnie z punktem 5.8

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa sporządzony odpowiednio wg załącznika
nr 1A do SWZ. Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający prosi o dołączenie do oferty
wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej, postaci elektronicznej (w wersji edytowalnej)
Formularz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania
postępowania).
oświadczenie wymienione w pkt. V.1.1) SWZ
przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; 
pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia - dotyczy Wykonawców powołujący się na zasoby
podmiotów trzecich

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia. 
Od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia Zamawiający nie wymaga
posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie Zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w
Postępowaniu i zawarcia Umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, są zobowiązani do złożenia w
ofercie dokumentu pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w ppkt.
V.9.3) SWZ. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania ich w
Postępowaniu, albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo
należy przedłożyć w formie opisanej w pkt. X.13) SWZ.
Korespondencja oraz komunikacja w Postępowaniu, po otwarciu ofert, dokonywana będzie
wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ppkt. V.9.3)SWZ Wykonawcy wspólnie
ubiegających się o udzielenie Zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy Niedopuszczalne są zmiany
w składzie grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie po terminie składania
ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie,
o którym mowa w pkt. V.1.1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia
wskazane w pkt. V.2.1) – V.2.2) SWZ składa również Wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielnie zamówienia. Postanowienia pkt. V.8) SWZ stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.
3. Strony dopuszczają zmiany w Umowie w następującym zakresie:
a. nazwy produktu przy zachowaniu jego istotnych parametrów,

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131223/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



b. sposobu konfekcjonowania,
c. numeru katalogowego poszczególnych Towarów
d. dostarczania innego produktu, przy zachowaniu jego istotnych parametrów, w przypadku
ograniczenia dostępności produktu objętego Umową, w szczególności zakończenia
produkcjioferowanego produktu, wygaśnięcia rejestracji oferowanego produktu, zakazu
używania danego
produktu wydanego przez właściwy organ.
e. zmiany terminu realizacji w przypadku nie zrealizowania wartości Umowy na poziomie min.
70% w terminie jej obowiązywania, przewiduje się możliwość jej przedłużenia o czas niezbędny
do zrealizowania ww. wartości na zasadach Przedłużenie terminu obowiązywania Umowy może
nastąpić na wniosek każdej ze Stron. W przypadku braku zgody jednej ze Stron na przedłużenie
obowiązywania Umowy, Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie
odszkodowawcze z tytułu nie przedłużenia okresu realizacji Zamówienia.
4. Wykonawca powinien wykazać okoliczności, o których mowa w ust. 3 a - d.
5. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 3 pkt d, w porozumieniu z Zamawiającym
zaproponuje, w terminie do 5 dni od powzięcia informacji o okolicznościach tam wskazanych,
produkt równoważny na zasadach wynikających z ust. 8, z zachowaniem formy pisemnej lub
mailowej pod rygorem nieważności.
6. W przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, Strony
dopuszczają zmianę ceny za zbiorcze opakowanie Towarów objętych umową z zachowaniem
jednak zasady proporcjonalności w stosunku do ceny jednostkowej poszczególnych Towarów
objętej umową.
7. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych netto określonych w
ofercie przetargowej przez okres trwania Umowy, przy czym w czasie trwania Umowy ceny
brutto ulegają zmianie w przypadku wzrostu/spadku obowiązującej stawki podatku VAT. W
przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w
dacie określonej przez właściwe przepisy prawa, bez konieczności zawierania odrębnego
aneksu.
8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może zaoferować odpowiednik, po cenie nie wyższej
niż cena produktu objętego Umową.
9. Zamawiający każdorazowo dopuszcza dostawy poszczególnych Towarów objętych umową po
cenach niższych niż określone w Umowie. Wystawienie faktury z ceną niższą niż wymieniona w
załączniku nr 1 do Umowy jest równoznaczne z zaoferowaniem przez Wykonawcę niższej ceny.
10. Zaistnienie okoliczności wymienionych w ust 7 - 9 nie wymaga sporządzenia aneksu.
11. W przypadku zmiany terminu realizacji, o którym mowa w ust. 7., po upływie 12 miesięcy od
dnia zawarcia Umowy, Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmiany Umowy, poprzez
sporządzenie aneksu, w zakresie zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia w
przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-06 11:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131223/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia
zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00131223/01 z dnia 2021-07-29

2021-07-29 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl. 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 8) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl poza złożeniem oferty, która musi być złożona przez miniportal. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia na podstawie art. 218 ust. 2 Ustawy Pzp. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Nie podpisanie oferty ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl; Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl, tel. (14) 615-32-01; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa materiałów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z punktem 3.15)
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.: oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 2B do SWZ odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ZAMAWIAJĄCY NIE WYZNACZYŁ SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-06 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego Postępowania
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-04



