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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456150-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Różne urządzenia i produkty medyczne
2018/S 201-456150

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.:  +48 324130125
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130112
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.sosnowiec.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1
Sosnowiec
41-219
Polska
Osoba do kontaktów: Ela Kwaśnicka
Tel.:  +48 324130125/130
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
Faks:  +48 324130131
Kod NUTS: PL22B
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpital.sosnowiec.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.sosnowiec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
http://www.szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
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Inny rodzaj: art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny: ZP-2200-48/18

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia składa się z 3 części tzw. Pakietów:
Pakiet nr 1 – aparat RTG typu ramię C,
Pakiet nr 2 – zestaw do trakcji kręgosłupa (ciągnik, stół, przystawka do trakcji szyjnej, pasy),
Pakiet nr 3 – aparat USG (UKG).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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:
Aparat RTG typu ramię C
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 3, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat RTG typu ramię C

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw do trakcji kręgosłupa
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec, Dział Fizjoterapii, ul. Szpitalna 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw do trakcji kręgosłupa (ciągnik, stół, przystawka do trakcji szyjnej, pasy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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 wymaga wniesienia wadium w wysokości 450,00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat USG (UKG)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000



Dz.U./S S201
18/10/2018
456150-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 9

18/10/2018 S201
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 9

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o., Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat USG (UKG)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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 wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 PLN

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału
faktury (dotyczy Pakietu nr 2).
2. Zapłata należności przez Zamawiającego za przedmiot umowy zostanie zrealizowana w 36 równych,
miesięcznych ratach w terminie (dotyczy Pakietu nr 1 i 3):
1) pierwsza rata – do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
2) druga i kolejne raty – do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca począwszy od miesiąca następującego
po płatności pierwszej raty.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 roku o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym
zakresie (dotyczy Pakietów nr 1, 2 i 3).
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4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (dotyczy Pakietu nr 1).
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż i szkolenie personelu, a w zakresie Pakietu nr 1 także
konfigurację i podłączenie do systemu PACS i RIS. 1) W zakresie Pakietu nr 3 montaż, konfigurację i szkolenie
personelu z obsługi i kalibracji

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 27/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,
POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
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II. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.
III. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona
oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami
oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.
IV. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie
art. 23 Prawa zamówień publicznych - oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
Część A – Oświadczenia i dokumenty wymagane:
1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ. Oświadczenie
musi być złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej JEDZ. [uwaga: Zamawiający
udostępnia wersję JEDZ w formacie xml. do wykorzystania przez Wykonawcę oraz w formacie pdf (podgląd
wersji xml). Instrukcję pobierania JEDZ w formacie xml. wskazano w punkcie XIV.8 poniżej]
1.2. JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na
adres: jedz.skrzynka@szpital.sosnowiec.pl 
1.3. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek 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.
1.4. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc.
1.6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
1.7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5.9.2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).
1.8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (7-Zip).
1.9. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty (załącznik nr 1 – Formularz
oferty), składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje

mailto:jedz.skrzynka@szpital.sosnowiec.pl
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dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym
lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
1.10. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie
pozwalające na identyfikację wykonawcy.
1.11. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
1.12. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp;
w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
1.13. Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się instrukcja
wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-
instrukcja.pdf
1.14. JEDZ musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i musi być podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów,
Wykonawca składa JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów potwierdzający brak istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania innego podmiotu.
1.15. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzający brak podstaw wykluczenia. JEDZ każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania
każdego z tych Wykonawców.
2. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego
zamówienia są zgodne z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211) oraz z
innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie).
3. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ (oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego
zamówienia są zgodne z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 3.4.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (dotyczy Pakietu nr 1).
4. dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany aparat USG (UKG), parametrów ocenianych w
kryterium „parametry techniczne” np. katalog producenta, opis techniczny lub inny dokument (w języku polskim)
- dla Pakietu nr 3.
5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
6. Wykonawcy występujący wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) składają dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).
7. Uwaga: dokumenty wskazane w pkt. 4 są wymagane w niniejszym postępowaniu (oprócz potwierdzenia,
że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego) celem dokonania na ich
podstawie oceny złożonej oferty w ramach kryterium „parametry techniczne”. W związku z tym, w zakresie
danych elementów oferty, podlegających ocenie, stanowią one treść oferty i nie będzie miał zastosowania w
stosunku do nich art. 26 ust. 1 i 3 ustawy Pzp.

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
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Część B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia.
2. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, określonych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ,
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – nw. dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie (każdy
wspólnik spółki cywilnej i każdy konsorcjant); w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach
Wykonawca polega, nw. dokumenty Wykonawca składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):
2.1 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;
2.2 oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - o ile nie znajduje się w JEDZ;
2.3 oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne - o ile nie znajduje się w JEDZ;
3. dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:
3.1. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W odniesieniu do wyrobów medycznych
objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu
zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z
2017 r., poz. 211) o ile zaoferowane produkty są zakwalifikowane jako wyroby medyczne, tj.:
- deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi CE,
- certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to wymagane
odrębnymi przepisami.
3.2. Katalogi, ulotki, opisy lub inne dokumenty (oryginalne specyfikacje techniczne, foldery) zawierające
informacje o wymaganych parametrach, cechach techniczno-użytkowych zaoferowanych produktów (dane
w przedłożonym dokumencie muszą potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w opisie
przedmiotu zamówienia, zestawieniu wymaganych parametrów technicznych i innych warunków realizacji
zamówienia).
2.3. Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów numerem Pakietu i pozycji, których dotyczą.
Część C – inne wymagane dokumenty
1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W sytuacji
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz z oświadczeniem, przedstawi dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
2. Wykonawca składa również wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
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- formularz/e asortymentowo–cenowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1÷3.3 do SIWZ (dla pakietów, do
których wykonawca przystępuje).
Część D – wymagania dotyczące składanych dokumentów
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.7.2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).
2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną; za
wyjątkiem pełnomocnictwa.
3. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej i konsorcjanci
muszą złożyć oddzielnie, tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie,
dotyczące wyłącznie jego osoby.
4. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. A.1, A.2, A.3, C.1 oraz C.2 sporządzone były
zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 3.1 ÷3.3
oraz 5 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2018
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