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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38752-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 019-038752

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
Warszawa
02-097
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Grzeszczak, Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 225991702
E-mail: ugrzeszczak@spcsk.pl 
Faks:  +48 225991704
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spcsk.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://spcsk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fartuchów do przygotowywania cytostatyków, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów do
separatora komórkowego - 4 pakiety
Numer referencyjny: DZP.262.06.2018

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:ugrzeszczak@spcsk.pl
http://spcsk.pl
http://spcsk.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa fartuchów do przygotowywania cytostatyków, drobnego sprzętu medycznego oraz zestawów do
separatora komórkowego - 4 pakiety (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 363 600.00 PLN

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39518000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Jałowy fartuch do przygotowywania cytostatyków (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu
zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 400.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33171000



Dz.U./S S19
27/01/2018
38752-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 8

27/01/2018 S19
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 8

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Rurka intubacyjna do operacji laserowych (szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 164 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestawy do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera - różne wielkości (szczegółowy opis asortymentowo
- ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 900.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
Jednorazowy sterylny zestaw MNC do pobierania komórek kompatybilny do wersji oprogramowania SW 11.2
separatora Spectra Optia,
Jednorazowy sterylny zestaw do pobierania komórek i usuwania komórek, kompatybilny do wersji
oprogramowania SW 11.2 separatora Spectra Optia,
Jednorazowy sterylny zestaw do terapeutycznej wymiany osocza (TPE),
Adapter do podłączania antykoagulantu (ACDA) służący do połączenia pomiędzy nowym rodzajem zestawu
Spectra Optia zawierająy bezpieczny łącznik AC a pojemnikiem AC starego typu.
Jednorazowy sterylny zestaw drenów i pojemników do procedury czyszczenia szpiku BMP,
Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A (ACDA).
(szczegółowy opis asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 940 300.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
Określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnych
szczególnych wymagań w tym zakresie.
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych zwaną dalej Pzp.
1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ.
2.W toku badania ofert zamawiający zastosuje art.24aa ustawy Pzp. W celu wstępnego wykazania braku
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca złoży
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia
5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania:
3.1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24 ust.1 z uwzględnieniem art.24 ust.7
oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3.2. Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań
określonych w ustawie Pzp i SIWZ.
4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,
zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. W przypadku
oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3.
5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty lub uzupełniane w toku jej weryfikacji muszą być złożone w formie
oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, należy je
załączyć.
6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.spcsk.pl) informacji,
o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (t.j: Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może
przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

www.spcsk.pl
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określone zostały w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

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: 07/03/2018
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 05/05/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/03/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1 a, Dział Zamówień Publicznych,
Blok B, pok. nr 1.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne



Dz.U./S S19
27/01/2018
38752-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 8

27/01/2018 S19
http://ted.europa.eu/TED

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

7 / 8

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: suma wadium wszystkich pakietów 11280,00 PLN
(kwoty wadium z podziałem na poszczególne pakiety zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).
Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty i zwrotu wadium zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
Elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem.
Elektronicznym.
2. Terminy wnoszenia odwołań.
2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
Wniesienia wynosi:
a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
Wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
b) 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku.
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków.
Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.
2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
Powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy zamawiający nie przesłał wykonawcy
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji w.
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli.
Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi.
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

