Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://www.centrumpediatrii.com.pl
Ogłoszenie nr 49780  2017 z dnia 20170323 r.
Sosnowiec: dostawa urządzeń medycznych – laparoskopu z instrumentarium i diatermii chirurgicznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 27624072400000, ul. ul. G. Zapolskiej 3, 41218
Sosnowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2660230, 2660251, email dag@centrum
pediatrii.com.pl, faks 32 2663630, 2660251.
Adres strony internetowej (URL): www.centrumpediatrii.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
tak
www.centrumpediatrii.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

tak
www.centrumpediatrii.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony  więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego: osobiście lub pocztą lub kurierem
Adres:
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41218 Sosnowiec,
Dział Administracji, pokój 0.35.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa urządzeń medycznych – laparoskopu
z instrumentarium i diatermii chirurgicznej

Numer referencyjny: 4/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
 określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie urządzeń medycznych dla potrzeb
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. o parametrach technicznych określonych w
formularzach parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje 2 pakiety: Pakiet nr 1  laparoskop z instrumentarium Pakiet nr 2  diatermia
chirurgiczna. Przedmiot zamówienia obejmuje również: Dla pakietu nr 1: a) przeszkolenie 8 lekarzy i 10
instrumentariuszek w zakresie użytkowania ww. sprzętu; b) szkolenie co najmniej 4 lekarzy w ramach
praktycznych kursów chirurgii laparoskopowej u dzieci (kryterium oceny opisane w rozdziale XIII) – jeśli
Wykonawca zaoferuje; c) udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia: na co najmniej 24 miesiące
polegającej na wykonywaniu bezpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia (okres gwarancji:
min. 24 miesiące, max. 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu
zamówienia  kryterium oceny opisane w rozdziale XIII); d) świadczenie usługi przeglądów w okresie
pogwarancyjnym w ilości zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia (przy czym co najmniej jeden
przegląd w roku). Okres pogwarancyjny będzie trwał przez 3 lata po okresie gwarancyjnym. Dla pakietu
nr 2: a) przeszkolenie 8 lekarzy i 10 instrumentariuszek w zakresie użytkowania ww. sprzętu; b)
udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia: na co najmniej 24 miesiące polegającej na wykonywaniu
bezpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia (okres gwarancji: min. 24 miesiące, max. 60
miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  kryterium oceny
opisane w rozdziale XIII); c) świadczenie usługi przeglądów w okresie pogwarancyjnym w ilości zgodnie
z zaleceniami Producenta urządzenia (przy czym przynajmniej jeden przegląd w roku). Okres

pogwarancyjny będzie trwał przez 3 lata po okresie gwarancyjnym. Szczegółowy opis techniczny
przedmiotu zamówienia określają formularze parametrów techniczny stanowiące załączniki nr 3a i 3b do
SIWZ. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie warunki
techniczne określone przez Zamawiającego w SIWZ, niezakceptowanie wymaganych warunków
technicznych spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert
równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.” Oznacza to, że Zamawiający
dopuszcza ujęcie w ofercie zastosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem zapewnienia
parametrów jakościowych tożsamych lub lepszych niż opisane w przedmiocie zamówienia. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert stosownych dokumentów, uwiarygodniających, że
zaoferowany asortyment jest równoważny, co nie wyklucza możliwości Zamawiającego do zażądania na
etapie badania ofert do udzielenia przez Wykonawcę ewentualnych wyjaśnień co do treści złożonej oferty.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci
elektronicznej. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia jest
dobrej jakości, kompletny, wolny od wad, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi oraz odpowiada wymaganiom technicznym określonym w załączniku nr 3a / 3b do SIWZ.
Ponadto musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i jako wyrób medyczny, powinien posiadać
deklaracje zgodności CE, wpis lub zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania potwierdzającą, że oferowany wyrób
medyczny spełnia wymagania określone w ustawie (Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz.679 ze zm.). 2.
Przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości, fabrycznie nowy tzn. nieużywany, nieregenerowany,
niepowystawowy, w stanie kompletnym i po ustawieniu gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych
zakupów elementów i akcesoriów. 3. Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie przedmiotu
zamówienia do siedziby Zamawiającego dołączyć dokumentację techniczną, instrukcję obsługi i
konserwacji, karty gwarancyjne urządzenia wraz z Paszportem Technicznym (dokumenty mają być w
języku polskim). Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia na własny koszt wytypowanego
personelu Zamawiającego (8 lekarzy i 10 instrumentariuszek) w zakresie użytkowania i obsługi
technicznej w co najmniej trzech terminach w okresie 2 tygodni od daty dostarczenia urządzenia
medycznego do siedziby Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia, w siedzibie
Zamawiającego. Daty szkoleń zostaną ustalone z Zamawiającym. Szkolenia będą potwierdzone
protokołem szkoleń. 4. Dotyczy pakietu nr 1, jeśli Wykonawca zaoferuje, (kryterium oceny opisane w

rozdziale XIII) – Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń co najmniej 4 lekarzy w
ramach praktycznych kursów chirurgii laparoskopowej u dzieci (warsztaty), które odbędą się na terenie
Polski, w co najmniej trzech terminach w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, potwierdzonych
otrzymaniem certyfikatu, uprawniających do wykonywania zabiegów laparoskopowych. Daty szkoleń
zostaną ustalone z Zamawiającym. Szkolenia będą potwierdzone protokołem szkoleń. 5. Wykonawca
powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia z siedzibą na
terenie RP. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczonego sprzętu dane teleadresowe
autoryzowanych serwisów. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dokonywany będzie w miejscu
użytkowania urządzenia. 6. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia: na co najmniej 24
miesiące (kryterium oceny opisane w rozdziale XIII). Gwarancja będzie polegała na:  bezpłatnych
przeglądach w ilości zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia (przy czym przynajmniej jeden
przegląd w roku). Wykonawca uzgodni pisemnie z Zamawiającym planowany termin przeglądu, 
bezpłatnych naprawach i konserwacji urządzenia. W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego
elementu  na wymianie na nowy przedmiot zamówienia. Termin gwarancji biegnie od daty
protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Z każdego przeglądu, konserwacji
czy naprawy zostanie sporządzony wpis w paszporcie urządzenia medycznego, a w razie potrzeby
protokół. 7. Wykonawca zapewni również przez 3 lata po okresie gwarancyjnym serwis pogwarancyjny
polegający na:  wykonywaniu przez Wykonawcę przeglądów w ilości zgodnie z zaleceniami Producenta
urządzenia (przy czym przynamniej jeden przegląd w roku). Wykonawca uzgodni pisemnie z
Zamawiającym planowany termin przeglądu. Ryczałt za wykonywanie w okresie pogwarancyjnym
przeglądów obejmuje: koszty pracy, dojazdu oraz ewentualne wszystkie inne koszty serwisu, bez kosztów
napraw. Termin serwisu pogwarancyjnego biegnie od daty zakończenia okresu gwarancji. Z każdego
przeglądu, konserwacji czy naprawy zostanie sporządzony wpis w paszporcie urządzenia medycznego, a
w razie potrzeby protokół. 8. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dokonanie poszczególnych
przeglądów po okresie gwarancyjnym jest wpis w paszporcie urządzenia medycznego, a w razie potrzeby
protokół podpisany przez obie strony. Faktury VAT będą wystawiane przez Wykonawcę po dokonaniu
przeglądu w danym roku. Płatność będzie dokonywana na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego 9. Czas reakcji na zgłoszenie
awarii urządzenia maksymalnie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii faksem lub drogą mailową.
Przez czas reakcji serwisu należy rozumieć przybycie Serwisanta do siedziby Zamawiającego w celu
zdiagnozowania usterki. 10. Czas dokonania naprawy, jeżeli części zamienne dostępne są w kraju nie
dłuższy niż 7 dni od dnia zdiagnozowania usterki / awarii. 11. Czas dokonania naprawy, jeżeli części
zamienne trzeba sprowadzać z zagranicy nie dłuższy niż 30 dni od dnia zdiagnozowania usterki / awarii.
12. W przypadku gdy czas dokonania naprawy urządzenia medycznego przekroczy 48 godzin od dnia

zdiagnozowania usterki / awarii, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć urządzenie
zastępcze o parametrach i jakości takich samych lub lepszych od dotychczasowego do momentu zwrotu
naprawionego urządzenia. 13. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i innych materiałów
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia przez okres co najmniej 10 lat od dnia
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Części i materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i
dopuszczenia do stosowania w przedmiotowym urządzeniu. 14. Wykonawca dostarczy przedmiot
zamówienia: do 7 tygodni od daty podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić
Zamawiającego o terminie dostawy na min. 3 dni robocze przed realizacją dostawy. Dostawa nastąpi w
dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 13.00. 15. Cena przedstawiona przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ powinna zawierać wszystkie
koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności cenę, koszty i
ryzyka związane z jego transportem w kraju i zagranicą (w tym transportem w siedzibie Zamawiającego),
ubezpieczenie urządzeń, opłaty celne, koszty uzyskania wymaganych odpowiednimi przepisami
certyfikatów, zezwoleń oraz innych dokumentów niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia,
koszty związane z montażem, uruchomieniem, szkoleniem pracowników oraz ewentualne koszty
związane z czynnościami, które składają się na przedmiot umowy. 16. W przypadku okresowych
promocji lub rabatów na wyroby objęte umową, Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania warunków
promocyjnych 17. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w realizacji
wszystkich punktów umowy stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ zgodnie ze swoją aktualną wiedzą,
uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 331000001

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 49

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca, wykaże, iż posiada opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 115 000,00 zł; b)
dla pakietu nr 2  nie mniejszej niż 60 000,00 zł. Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt
uiszczenia składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający uiszczenie
składki.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców dostaw oraz przedstawi dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (np. listy referencyjne, opinie użytkowników itp.). Każda dostawa musi opiewać na kwotę
brutto nie mniejszą niż: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 115 000,00 zł; b) dla pakietu nr 2  nie
mniejszej niż 60 000,00 zł).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.
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, 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; 3. oświadczenia Wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności (według załącznika nr 9 do SIWZ); 4. oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne (według załącznika nr 10 do SIWZ). Dokumenty wymagane od Wykonawców,
którzy maja siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1. Zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt „C” ppkt. 12 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. b,
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż 115 000,00 zł; b) dla pakietu nr 2  nie mniejszej niż 60
000,00 zł. Jeżeli z załączonego dokumentu nie wynika fakt uiszczenia składki, należy dołączyć dowód
wpłaty lub inny dokument potwierdzający uiszczenie składki. 2. wykaz dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości (równej lub większej niż: a) dla pakietu nr 1  nie mniejszej niż
115 000,00 zł; b) dla pakietu nr 2  nie mniejszej niż 60 000,00 zł), przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  o treści określonej
w załączniku nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. oświadczenie Wykonawcy, o posiadaniu zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze zm.) świadectw rejestracji, atestów, certyfikatów i
innych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu na terenie RP. Wykonawca
zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty
wezwania (po zawarciu umowy) – według załącznika nr 8 do SIWZ. 2. firmowe katalogi, materiały
informacyjne lub sporządzone opisy lub fotografie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3)  III.6)
1. wypełniony formularz oferty o treści określonej w załączniku nr 1 do SIWZ; 2. wypełniony
formularz cenowy o treści określonej w załączniku nr 2a / 2b do SIWZ; 3. wypełniony formularz
parametrów technicznych o treści określonej w załączniku nr 3a / 3b do SIWZ; 4. pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem), w przypadku gdy: a. ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, b. ofertę składają
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art.
23 ust. 2 ustawy Pzp, upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela/ lidera konsorcjum wymaga
podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
75
Okres gwarancji
5
Szkolenie z przeprowadzania zabiegów laparoskopowych u dzieci 20
Cena
95
Okres gwarancji
5
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zawarta zostanie umowa według wzoru stanowiącego
załącznik nr 11 do SIWZ. 2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpi jedna ze wskazanych
poniżej okoliczności lub zajdą przesłanki opisane w art. 144 ustawy Pzp: 1) ustawowa zmiana stawki
podatku od towaru i usług VAT wprowadzona przez odpowiednie organa państwowe z dniem wejścia w
życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę przy czym cena netto pozostaje bez zmian; 2) zmiana
danych podmiotowych stron (np. w wyniku przekształcenia, zmiany adresu itp.) z dniem podpisania
aneksu; 3) w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę w
stopniu wynikającym ze zmiany wysokości wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom
(Obowiązek wykazania tej okoliczności spoczywa na Wykonawcy.) 3. W przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. a wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego
kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 4. W
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3
wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zamian, o których mowa
w ust. 2 pkt. 3. 6. Powyższe okoliczności stanowią warunek zmiany umowy, o których mowa w art. 144
ust.1 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2017, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: laparoskop z instrumentarium

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie laparoskopu z instrumentarium dla
potrzeb Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. o parametrach technicznych
określonych w formularzach parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 3a do SIWZ. Przedmiot
zamówienia obejmuje również: a) przeszkolenie 8 lekarzy i 10 instrumentariuszek w zakresie

użytkowania ww. sprzętu; b) szkolenie co najmniej 4 lekarzy w ramach praktycznych kursów chirurgii
laparoskopowej u dzieci (kryterium oceny opisane w rozdziale XIII) – jeśli Wykonawca zaoferuje;
c)udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia: na co najmniej 24 miesiące polegającej na
wykonywaniu bezpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia (okres gwarancji: min. 24
miesiące, max. 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
 kryterium oceny opisane w rozdziale XIII); d) świadczenie usługi przeglądów w okresie
pogwarancyjnym w ilości zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia (przy czym co najmniej jeden
przegląd w roku). Okres pogwarancyjny będzie trwał przez 3 lata po okresie gwarancyjnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 49
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
75
Okres gwarancji
5
Szkolenie z przeprowadzania zabiegów laparoskopowych u dzieci 20
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: diatermia chirurgiczna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem
zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie diatermii chirurgicznej dla potrzeb
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. o parametrach technicznych określonych w
formularzach parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 3b do SIWZ. Przedmiot zamówienia
obejmuje również: a) przeszkolenie 8 lekarzy i 10 instrumentariuszek w zakresie użytkowania ww.
sprzętu; b) udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia: na co najmniej 24 miesiące polegającej na
wykonywaniu bezpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw urządzenia (okres gwarancji: min. 24
miesiące, max. 60 miesięcy od daty protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
 kryterium oceny opisane w rozdziale XIII); c) świadczenie usługi przeglądów w okresie
pogwarancyjnym w ilości zgodnie z zaleceniami Producenta urządzenia (przy czym przynajmniej jeden
przegląd w roku). Okres pogwarancyjny będzie trwał przez 3 lata po okresie gwarancyjnym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 49
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
95
Okres gwarancji 5
6) INFORMACJE DODATKOWE:

