
 1

 
 
Znak Sprawy: ZP/15/2016   
Ogłoszenie nr 628981-N-2017 z dnia 2017-12-07 r.  
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku:  
„NA DOSTAWY MAGAZYNKÓW DO STAPLERÓW I TAŚM DO NIETRZYMANIA MOCZU” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej Nie 
 
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 
 
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: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, krajowy 
numer identyfikacyjny 67099777300000, ul. ul. Śniadeckiego  2 , 27300   Lipsko, woj. mazowieckie, 
państwo Polska, tel. 483 783 500, e-mail 1400081@zoz.org.pl, faks 483 783 663.  
Adres strony internetowej (URL): www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
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):  
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I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) Tak  
www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl ( zakładka: zamówienia poniżej 30 000 euro ) 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia Tak  
www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl ( zakładka: zamówienia poniżej 30 000 euro ) 
 
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  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
w inny sposób: Tak  
Inny sposób:  
Pisemnie  
Adres:  
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2 
Sekretariat 
 
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: NA DOSTAWY MAGAZYNKÓW DO 
STAPLERÓW I TAŚM DO NIETRZYMANIA MOCZU”  
Numer referencyjny: ZPU/17/2017  
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  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
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: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy MAGAZYNKÓW DO STAPLERÓW I TAŚM DO 
LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU dla potrzeb bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku, w podziale na 2 pakiety: 2. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia oraz zakres dostaw określono w formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik numer 2 
do SIWZ). 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent 
czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 
składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż 
te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w 
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zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 5. Dostawy sukcesywne, średni 1 raz w miesiącu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy, według składanych zamówień telefonicznych (lub faksem) do magazynu 
gospodarczego. 6. Ilość dostarczonych artykułów powinna być zgodna z ilością na fakturze i 
potwierdzona przez pracownika magazynu gospodarczego. 7. Dostawa niezgodna z zamówieniem 
będzie zwrócona dostawcy z koniecznością wymiany na właściwą. 8. Zamawiający wymaga zachowania 
stałości cen przez cały okres trwania umowy. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na 
dowolną ilość części. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 11. 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 / 
7.  
 
II.5) Główny kod CPV: 33141122-1  
Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
33141621-9 
 
 
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  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
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:  
miesiącach:  24   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
24    
 
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  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
 
 
 
 
 
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  
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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:  
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:  
 
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  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b. wypełniony formularz asortymentowo - 
cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c. Oświadczenie o zarejestrowaniu oczekiwanego 
przedmiotu zamówienia jako wyrób medyczny, dopuszczeniu do obrotu na terytorium RP oraz 
oznakowaniu opakowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 107 z 
2010 roku ) - wzór załącznik nr 5 do SIWZ. d. zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym: - deklaracja zgodności CE wystawiona przez producenta lub - certyfikat jednostki 
notyfikowanej uczestniczącej w procesie notyfikacji zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 93 poz. 896) lub - zaświadczenie o wpisie do 
Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e. dokładne opisy 
wraz z parametrami oferowanych towarów (prospekty, fotografie, ulotki lub katalogi producenta) - w 
języku polskim lub tłumaczone na język polski. f. W przypadku wątpliwości, czy oferowany towar 
spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przedstawienia próbek przez wykonawcę - przed wyborem oferty. g. upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do 
oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie 
poświadczonej kopii. h. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
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  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
cena 100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp 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  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
IV.4) Licytacja elektroniczna  
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. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu (przedłużenie) realizacji umowy w przypadku 
niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 2. Określone ilości są szacunkowe i mogą ulec 
zmianie w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, które to ograniczenie nie uznaje się za 
odstąpienie od umowy – nawet częściowe. 4. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na 
asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których 
przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie 
zmianie. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot 
zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 6. Zamawiający 
dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez 
producenta. 7. Zamawiający dopuszcza wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy po okresie 12 miesięcy obowiązywania umowy, w przypadku zmiany: 1)stawki 
podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3 )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. Wykonawca 
zobowiązany jest w takiej sytuacji do złożenia stosownego wniosku z uzasadnieniem proponowanych 
zmian.  
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: 2017-12-15, godzina: 09:00,  
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  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 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 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia:  
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  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1 Nazwa: KLAMRY CHIRURGICZNE 
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:1. magazynek do staplera liniowego z nożem GIA 50-3,8 30 2. magazynek do staplera 
liniowego TA 55-3,5 12 3. magazynek do staplera liniowego TA 55-4,8 12 4. magazynek do staplera 
liniowego TA 90-3,5 6 5. magazynek do staplera liniowego TA 90-4,8 6 6. Stapler okrężny jednorazowy 
z łamaną główką 28 4 7. Stapler okrężny jednorazowy z łamaną główką 31 4  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141122-1,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 24 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 100,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 2 Nazwa: ZESTAWY DO LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU 
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:pkt nr 1 : taśma z niewchłanialnego monofilamentowego polipropylenu w osłonce 
platykowej zakończona szwami do implantacji pkt nr 2 : prowadnik do taśmy  
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141621-9,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 24 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
cena 100,00 
 


