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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
Łęczna
21 010
Polska
Osoba do kontaktów: Liliana Grzesiuk
Tel.: +48 817526315
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Faks: +48 817526301
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.powiatleczynski.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.powiatleczynski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, pieluchomajtek i dezynfekcji dla SP ZOZ w Łęcznej - powtórka
Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/3/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33141000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, pieluchomajtek i
dezynfekcji w miejsce wskazane przez SP ZOZ w Łęcznej, i podzielony na 13 zestawów:
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Zestaw nr 1,2,5- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, kod wg CPV: 33141000-0
Zestaw nr 3,4- przecinaki i noże chirurgiczne, kod wg CPV: 33141410-7
Zestaw nr 6,7,8,9,10,11,12- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Zestaw nr 13-wyroby medyczne, kod wg CPV: 33770000-8
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
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:
Zestaw nr 1- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 1- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, kod wg CPV: 33141000-0
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
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3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr2- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 2- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, kod wg CPV: 33141000-0
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Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 3- przecinaki i noże chirurgiczne
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141410

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 3- przecinaki i noże chirurgiczne, kod wg CPV: 33141410-7
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
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3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 4- przecinaki i noże chirurgiczne
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141410

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 4- przecinaki i noże chirurgiczne, kod wg CPV: 33141410-7
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
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3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
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Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 5- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne ,
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 5- Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne, kod wg CPV: 33141000-0
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
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3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 6- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 6- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
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3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
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Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 7- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 7- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 8- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 8- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
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3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
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Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 9- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 9- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 10- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 10- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
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3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
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Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 11- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 11- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 12- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 12- przyrząd do endoskopii i endochirurgii, kod wg CPV: 33168000-5
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
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3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
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Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw nr 13-wyroby medyczne, kod wg CPV: 33770000-8
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw nr 13-wyroby medyczne, kod wg CPV: 33770000-8
Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ.
3.2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie
Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia potwierdzającego posiadanie stosownego
dokumentu.
3.3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy
zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji w ramach części będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
3.4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów
prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20
maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub
prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 9 miesięcy.
3.5. Podane w załącznikach parametry techniczne należy traktować, jako wzór spełniający minimalne
wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od
podanych, jako wzór.
3.6.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość
przedmiotu zamówienia niż sugerowana w tabelach formularzy cenowych,
z jednoczesnym przeliczeniem ilości.
3.7. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do
przedstawienia bezpłatnych próbek, zaoferowanych produktów tj. odpowiednio dla jednej pozycji -1szt. lub 1
opakowanie,(zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia).
3.8.Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, materiałów informacyjnych,
przez co rozumie się: ulotki lub prospekty dotyczące przedmiotu oferty lub katalogi; w języku polskim dla
oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania.
3.9. Zamawiający wymaga aby opisy produktu na opakowaniu zbiorczym były w języku polskim.
3.10. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania
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równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych
parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp.
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
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
Kryteria oceny ofert.
Podstawą obliczenia pkt. w kryterium cena(C) oferty będzie wzór:
C = ( Cmin : Cbad ) x 60pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie:1) - 30 dni - 0 pkt 2) -45 dni - 10 pkt 3) 60 dni - 20 pkt
Podstawą obliczenia pkt.w kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:1) 6 dni – 0pkt, 2) -5 dni-10pkt,3)
6 dni – 0pkt
Po=C+P1+P2

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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 [w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę];
.2. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu [w formie oryginału] –Załącznik nr 6 do SIWZ;
3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
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zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu
6.. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp w
formie jednolitego dokumentu – JEDZ według wzoru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L.
2016.3.16) stanowiącego- Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dowodów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia gdzie suma gwarancyjna jest nie mniejsza niż:
dla zestawu nr 1 4 000,00 zł
dla zestawu nr 2 69 000,00 zł
dla zestawu nr 3 16 000,00 zł
dla zestawu nr 4 53 000,00 zł
dla zestawu nr 5 55 000,00 zł
dla zestawu nr 6 132 000,00 zł
dla zestawu nr 7 69 000,00 zł
dla zestawu nr 8 63 000,00 zł
dla zestawu nr 9 14 000,00 zł
dla zestawu nr 10 19 000,00 zł
dla zestawu nr 11 25 000,00 zł
dla zestawu nr 12 197 000,00 zł
dla zestawu nr 13 30 000,00 zł

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert :
DLA ZESTAWU NR 1 -przynajmniej jednej dostawy dot. jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych
i hematologicznych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 4000,00zł
DLA ZESTAWU NR 2 -przynajmniej jednej dostawy dot. jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych
i hematologicznych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 69000,00zł
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DLA ZESTAWU NR 3 -przynajmniej jednej dostawy dot. przecinaków i noży chirurgicznych, o łącznej wartości
nie mniejszej niż 16000,00zł
DLA ZESTAWU NR 4 -przynajmniej jednej dostawy dot. przecinaków i noży chirurgicznych, o łącznej wartości
nie mniejszej niż 53000,00zł
DLA ZESTAWU NR 5 -przynajmniej jednej dostawy dot jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych
i hematologicznych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 55000,00zł
DLA ZESTAWU NR 6 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 132000,00zł
DLA ZESTAWU NR 7 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 69000,00zł
DLA ZESTAWU NR 8 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 63000,00zł
DLA ZESTAWU NR 9 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 14000,00zł
DLA ZESTAWU NR 10 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 19000,00zł
DLA ZESTAWU NR 11 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 25000,00zł
DLA ZESTAWU NR 12 -przynajmniej jednej dostawy dot. przyrządów do endoskopii i endochirurgii, o łącznej
wartości nie mniejszej niż 197000,00zł
DLA ZESTAWU NR 13 -przynajmniej jednej dostawy dot. wyrobów medycznych o łącznej wartości nie mniejszej
niż 30000,00zł
Potwierdzą, iż w/w dostawa ta została wykonana należycie. Jeżeli okres działalności jest krótszy – Wykonawca
musi wykazać się co najmniej 1 dostawą o zakresie i o wartości j.w. w okresie prowadzonej działalności.
Jeżeli okres działalności jest krótszy – Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą o zakresie i o
wartości j.w. w okresie prowadzonej działalności
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego
porozumienia Stron i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji dostaw, okresu trwania umowy, a
także w przypadku zmiany ceny za dany produkt bez względu na przyczynę takiej zmiany, zmiany numerów
katalogowych produktu, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.

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)
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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: 12/04/2019
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: 12/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w SP ZOZw
Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 210-10 Łęczna, pok. A034, Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mini Portalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
kwiecień 2020
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Kryteria oceny ofert.
kryterium cena oferty:(C) 60%
kryterium termin płatności (P1 ) oferty będzie: 20%
kryterium termin dostawy towaru (P2 ) oferty będzie:20%
Po = C + P1 +P2; Maksymalna ilość -100pkt¬ =100 %
2.Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 43590,00 zł
Z podziałem na zestawy:
zestaw nr 1 290,00
zestaw nr 2 4100,00
zestaw nr 3 900,00
zestaw nr 4 3000,00
zestaw nr 5 3300,00
zestaw nr 6 7900,00
zestaw nr 7 4100,00
zestaw nr 8 3800,00
zestaw nr 9 800,00
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zestaw nr 10 1100,00
zestaw nr 11 1500,00
zestaw nr 12 11000,00
zestaw nr13 1800,00
Łącznie 43590,00
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie zamawiającego, próbek, opisów, fotografii,
planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych, karty badań technicznych oraz
inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie
Zamawiającego.
4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).
b) wypełniony formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Po wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązuje
się Wykonawców do przesłania w formie edytowalnej wypełnionego formularza cenowego na adres skrzynki EPUAP /SPZOZLeczna/SkrytkaESP
Brak powyższych załączników spowoduje odrzucenie oferty.
c) dokumenty i oświadczenia wynikające z pkt. 5.3. w przypadku wspólnego składania ofert.
d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego
ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
Pełnomocnictwa winne być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego
kwalifikowanym podpisem elektonicznym).
e) dowód potwierdzający wniesienie wadium
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt
1,4 i 8 ustawy Pzp.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o których mowa w sekcji III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego–składa dokumenty zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126)
7. Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
8.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
10.Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
11.Wszelkie użyte przez Zamawiającego określenia identyfikujące konkretne urządzenie, producenta i typ mają
charakter informacyjny, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiający może
wezwaćWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni,terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianiewarunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy:
13. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
14 Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
15 Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.
16 Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art 134 ust 6 pkt 3.
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VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
j.w
j.w
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie.
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11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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