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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257331-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kraków: Odczynniki laboratoryjne
2012/S 154-257331

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Osoba do kontaktów: Marta Płatek
31-503 Kraków
POLSKA
Tel.:  +48 126198668
E-mail: zp@dzieciecyszpital.pl
Faks:  +48 126198610
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.dzieciecyszpital.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Medyczne
Laboratorium Diagnostyczne z pracownią bakteriologiczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257331-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zp@dzieciecyszpital.pl
www.dzieciecyszpital.pl
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Kod NUTS PL213

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych oraz dostawa odczynników
laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego w ramach 21 pakietów, których szczegółowy opis
(wraz z formularzami cenowymi) zawiera załącznik nr 1B do SIWZ.
3.2. Zamówienie obejmuje dzierżawę sprzętu laboratoryjnego oraz sukcesywne dostawy odczynników według
zamówień składanych przez pracownika laboratorium medycznego zgodnie z asortymentem wskazanym w
formularzu cenowym, stanowiących załączniki nr 1B do SIWZ.
3.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Laboratorium medycznego do
siedziby Zamawiającego.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i uruchomić stosowny sprzęt laboratoryjny (dotyczy pakietów z
dzierżawą sprzętu laboratoryjnego),
3.5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu
laboratoryjnego (dotyczy pakietów z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego),
3.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a
Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji
niniejszej umowy do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje w ramach danej części do
granic kwoty przedmiotowej umowy.
3.7. Ponadto Zamawiający wymaga, aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył
Zamawiającemu:
3.7.1. instrukcja obsługi aparatu w języku polskim – zawierających wszystkie niezbędne dla bezpośredniego
użytkowania informacje (dotyczy pakietów z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego);
3.7.2. karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego dla produktów
posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne według ustawy z dnia 11.1.2001 r. o
substancjach i preparatach chemicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152 poz. 1222 z późn. zm.);
3.7.3. deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego,
będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty techniczne dla aparatów –(dotyczy
dzierżawionych aparatów medycznych);
3.7.4. deklaracje zgodności dotyczące odczynników.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
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II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis

Podłoża gotowe na płytkach i paski plastikowe nasycone antybiotykiem.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis

Krążki antybiotykowe oraz krążki diagnostyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis

Testy biochemiczne manualne bezodczynnikowe do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierzawa aparatu do
odczytu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis

Podłoża gotowe w butelkach oraz inne podłoża, suplementy, testy diagnostyczne i identyfikacyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis

Testy serologiczne, lateksowe,wskaźniki kontroli procesu sterylizacji,osocze królicze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis

Podłoża transportowo-wzrostowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis

Testy immunochromatograficzne I.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis

Testy immunochromatograficzne, testy elisa, testy lateksowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis
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Odczynniki do analizatora biochemicznego Vitros 250 (będącego własnością zamawiającego) wraz z dzierżawą
kompatybilnego analizatora (z koniecznym wyposażeniem) i wpięciem go w system informatyczny obecny u
zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis

Odczynniki do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego wraz ze stosownym
wyposażeniem i wpięciem go do systemu informatycznego będącego własnością zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis

Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego 5 Diff (z koniecznym wyposażeniem) niezbędnego
do wykonania 19 600 tysięcy analiz (w ciągu 24 miesięcy) w trybie CBC+ DIFF wraz z wpięciem w siec
informatyczna, która jest własnością zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis

Paski do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora do badania moczu (wraz ze skanerem kodów) i wpięciem
go w system informatyczny występujący u zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet nr 13



Dz.U./S S154
11/08/2012
257331-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/13

11/08/2012 S154
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/13

1) Krótki opis
Odczynniki do układu krzepnięcia kompatybilne do koagulometru CHROM 7 (własność zamawiającego).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet nr 14
1) Krótki opis

Odczynniki laboratoryjne do metod manualnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet nr 15
1) Krótki opis

Drobny sprzęt laboratoryjny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet nr 16
1) Krótki opis

Odczynniki do analizatora ABL CO-OX, który jest własnością Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Pakiet nr 17
1) Krótki opis

Odczynniki do chlorimetru 200el,który jest własnością zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet nr 18
1) Krótki opis

Odczynniki do alergologii wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego wraz ze stosownym
wyposażeniem na okres 24 miesięcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Pakiet nr 19
1) Krótki opis

Odczynniki do metody ELISA wraz z dzierżawą czytnika i 2 płuczek do ELISA oraz skanera z
oprogramowaniem do analizy wyników z blot.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Pakiet nr 20
1) Krótki opis

Odczynniki do oznaczeń alergenów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21
Nazwa: Pakiet nr 21
1) Krótki opis

Test immunochromatograficzny na określenie prokalcytoniny w surowicy ludzkiej i osoczu(metoda
półilosciowa).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi:
— dla pakietu 1 – 880 PLN,
— dla pakietu 2 – 90 PLN,
— dla pakietu 3 – 840 PLN,
— dla pakietu 4 – 400 PLN,
— dla pakietu 5 – 300 PLN,
— dla pakietu 6 – 120 PLN,
— dla pakietu 7 – 720 PLN,
— dla pakietu 8 – 1050 PLN,
— dla pakietu 9 – 4 500 PLN,
— dla pakietu 10 – 4 500 PLN,
— dla pakietu 11 – 800 PLN,
— dla pakietu 12 – 200 PLN,
— dla pakietu 13 – 100 PLN,
— dla pakietu 14 – 50 PLN,
— dla pakietu 15 – 620 PLN,
— dla pakietu 16 – 1200 PLN,
— dla pakietu 17 – 60 PLN,
— dla pakietu 18 – 820 PLN,
— dla pakietu 19 – 2800 PLN,
— dla pakietu 20 – 550 PLN,
— dla pakietu 21 – 160 PLN.
8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
8.2.1. pieniądzu,
8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
8.2.3. gwarancjach bankowych,
8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Pekao
SA 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083 z dopiskiem: Wadium DZP.272-16/12
8.4. Wykonawca powinien złożyć w ofercie dowód wniesienia wadium w przypadku wpłaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest data i czas uznania rachunku zamawiającego.
8.5. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2.2-8.2.5 wykonawca zobowiązany
jest dołączyć do oferty gwarancję bądź poręczenie w następujący sposób: kserokopię potwierdzoną za
zgodność z oryginałem zszyć, zbindować lub w inny sposób trwale złączyć z ofertą, natomiast oryginał
dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w taki sposób aby była możliwość jego zwrócenia bez dekompletowania
oferty.
8.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
8.6.1. być wystawione na Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503
Kraków, ul. Strzelecka 2,
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8.6.2. zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż
zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
8.6.3. okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniem
ważności zobowiązania jest dzień składania ofert.
8.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. W przypadku wniesienia wadium
w pieniądzu, w ofercie należy podać nazwę, adres banku oraz numer konta, na jakie zamawiający dokona
zwrotu wadium.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Płatności za dostawy dokonywane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury i
po zrealizowaniu zamówienia potwierdzonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 6.1. W celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
6.1.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
6.1.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.1.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.1.4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.1.5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.1.6. jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje



Dz.U./S S154
11/08/2012
257331-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

10/13

11/08/2012 S154
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10/13

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób;
6.1.7. oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ;
6.1.8. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,
wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ.
6.2. Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w punktach 6.1.1-6.1.5 specyfikacji składa odpowiednio:
6.2.1. dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
6.2.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
6.3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 6.2.1 a) i c) oraz w punkcie 6.2.2 specyfikacji powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa
w punkcie 6.2.1 b) specyfikacji powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.2. specyfikacji zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 6.3.
specyfikacji stosuje się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz dostaw - wzór załącznik
nr 4 do SIWZ i dokumenty dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, a w
przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu
składania ofert wykonał dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, każda o wartości
minimalnej brutto:
— dla pakietu 1 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 2 – 4 000 PLN,
— dla pakietu 3 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 4 – 18 000 PLN,
— dla pakietu 5 – 14 000 PLN,
— dla pakietu 6 – 5 000 PLN,
— dla pakietu 7 – 35 000 PLN,
— dla pakietu 8 – 50 000 PLN,
— dla pakietu 9 – 220 000 PLN,
— dla pakietu 10 – 220 000 PLN,
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— dla pakietu 11 – 38 000 PLN,
— dla pakietu 12 – 8 000 PLN,
— dla pakietu 13 – 4 000 PLN,
— dla pakietu 14 – 2 000 PLN,
— dla pakietu 15 – 30 000 PLN,
— dla pakietu 16 – 62 000 PLN,
— dla pakietu 17 – 2 000 PLN,
— dla pakietu 18 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 19 – 140 000 PLN,
— dla pakietu 20 – 26 000 PLN,
— dla pakietu 21 – 7 000 PLN.
2. Opłaconą polisę lub inny dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest aktualnie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej:
— dla pakietu 1 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 2 – 4 000 PLN,
— dla pakietu 3 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 4 – 18 000 PLN,
— dla pakietu 5 – 14 000 PLN,
— dla pakietu 6 – 5 000 PLN,
— dla pakietu 7 – 35 000 PLN,
— dla pakietu 8 – 50 000 PLN,
— dla pakietu 9 – 220 000 PLN,
— dla pakietu 10 – 220 000 PLN,
— dla pakietu 11 – 38 000 PLN,
— dla pakietu 12 – 8 000 PLN,
— dla pakietu 13 – 4 000 PLN,
— dla pakietu 14 – 2 000 PLN,
— dla pakietu 15 – 30 000 PLN,
— dla pakietu 16 – 62 000 PLN,
— dla pakietu 17 – 2 000 PLN,
— dla pakietu 18 – 40 000 PLN,
— dla pakietu 19 – 140 000 PLN,
— dla pakietu 20 – 26 000 PLN,
— dla pakietu 21 – 7 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.Doświadczenie na kwotę co najmniej dla pakietu 1
– 40 000 PLN, dla pakietu 2 – 4 000 PLN, dla pakietu 3 – 40 000 PLN, dla pakietu 4 – 18 000 PLN, dla pakietu 5
– 14 000 PLN, dla pakietu 6 – 5 000 PLN, dla pakietu 7 – 35 000 PLN, dla pakietu 8 – 50 000 PLN, dla pakietu
9 – 220 000 PLN, dla pakietu 10 – 220 000 PLN, dla pakietu 11 – 38 000 PLN, dla pakietu 12 – 8 000 PLN,
dla pakietu 13 – 4 000 PLN, dla pakietu 14 – 2 000 PLN, dla pakietu 15 – 30 000 PLN, dla pakietu 16 – 62 000
PLN, dla pakietu 17 – 2 000 PLN, dla pakietu 18 – 40 000 PLN, dla pakietu 19 – 140 000 PLN, dla pakietu 20 –
26 000 PLN, dla pakietu 21 – 7 000 PLN.
2. Polisa na kwotę co najmniej dla pakietu 1 – 40 000 PLN, dla pakietu 2 – 4 000 PLN, dla pakietu 3 – 40 000
PLN, dla pakietu 4 – 18 000 PLN, dla pakietu 5 – 14 000 PLN, dla pakietu 6 – 5 000 PLN, dla pakietu 7 – 35 000
PLN, dla pakietu 8 – 50 000 PLN, dla pakietu 9 – 220 000 PLN, dla pakietu 10 – 220 000 PLN, dla pakietu 11 –
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38 000 PLN, dla pakietu 12 – 8 000 PLN, dla pakietu 13 – 4 000 PLN, dla pakietu 14 – 2 000 PLN, dla pakietu
15 – 30 000 PLN, dla pakietu 16 – 62 000 PLN, dla pakietu 17 – 2 000 PLN, dla pakietu 18 – 40 000 PLN, dla
pakietu 19 – 140 000 PLN, dla pakietu 20 – 26 000 PLN, dla pakietu 21 – 7 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP.272-16/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.9.2012 -
09:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.9.2012 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.9.2012 - 10:00
Miejscowość:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31–503 Kraków,
POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia
podstawowego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
UZP
02-676 Warszawa
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. 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. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 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

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
UZP
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2012

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

