Zamawiający:
SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 centrala 780-01-00 tel/fax 780-01-46
http://www.szpital.mielec.pl/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MEBLI ZE STALI
NIERDZEWNEJ DLA POTRZEB
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja
i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu” współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2004r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)

Znak:
SzP.ZP.271.89.17
Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
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I. Postanowienia ogólne:
W niniejszej Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych określenia, jak niżej:
a.

Zamawiający - oznacza Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

b.

Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.

c.

Oferta - oznacza zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń żądanych przez
Zamawiającego wypełnionych ściśle z wymaganiami i na warunkach określonych w SIWZ wraz
z wycenioną propozycją Wykonawcy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d.

Oferta częściowa – oznacza ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wykonanie części zamówienia

e.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie
załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość.

f.

ustawa PZP - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2017r., poz. 1579).

g.

Przedmiot Zamówienia - oznacza:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ MEBLI ZE STALI NIERDZEWNEJ
DLA POTRZEB SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU

II. Opis Przedmiotu Zamówienia:
1.

Przedmiot przetargu obejmuje:
a) sprzedaż i dostarczenie mebli dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego
w Mielcu spełniających wymagania określone w SIWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania mebli w stanie pełnej sprawności technicznej
i użytkowej,
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu w tym:

GRUPA 1 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZAFA MEDYCZNA – 2 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanej szafy medycznej:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Szafa fabrycznie nowa
Wykonana ze stali gatunku 1.4301.
Szafa z podziałem - w górnej części pojedyncze drzwi przeszklone (szkło
bezpieczne, przeźroczyste), w dolnej części pojedyncze drzwi pełne.
Drzwi otwierane standardowo z prawej na lewą stronę
dolny front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej np. plastrem miodu.
Drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek.
W górnej części cztery półki, w dolnej części jedna półka.
Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej.
Podstawa szafy na nóżkach o wysokości min. 140 mm z możliwością
wypoziomowania
Rozmiar szafki : (dł. x szer. x wys.) w mm:600 x 470 x 1800 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIiŚ.09.01.00-00-0059/16.

2

1.
2.
3.
4.

Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

GRUPA 2 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOLIK OPATRUNKOWY – 1 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stolika:
Producent:
1.
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stolik fabrycznie nowy
2.
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
3.
Blat i półka zagłębione i montowane na stałe.
4.
Odległość między blatami 445 mm, Max 450mm
5.
Wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku.
Kółka min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału
6.
niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego.
7.
Miska z uchwytem na stelażu obrotowym.
8.
Wymiary blatu w mm.: 750x650mm (±30 mm).
9.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 865x720x880 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
1.
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
2.
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
3.
Instrukcja obsługi w języku polskim
4.
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK, podać
TAK
TAK
TAK

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 3 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - WÓZEK MOBILNY LISTWOWY DWUSTRONNY – 1 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego wózka:
TAK, podać
Producent:
TAK, podać
1.
Typ:
TAK, podać
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
TAK, podać
Wózek fabrycznie nowy
TAK
2.
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
TAK
Wyposażony w min16 par haczyków umieszczonych z dwóch stron regału (po 8
3.
par z każdej strony regału) służących do zawieszenia koszy sterylizacyjnych,
TAK
półek, wieszaków.
4.
Podstawa na czterech kółkach min. fi 80 mm (dwa kółka z blokadą).
TAK, podać
5.
Wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia.
TAK
6.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
TAK
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 530x600x1500 (±30 mm) (długość
7.
TAK, podać
bez uchwytów), 690x600x1500 (±30 mm) (długość z uchwytami).
Warunki gwarancji i serwisu
1.
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
TAK, podać
2.
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
TAK
3.
Instrukcja obsługi w języku polskim
TAK
4.
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy
TAK
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GRUPA 4 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - KOSZE STERYLIZACYJNE DO WÓZKA MOBILNEGO – 6
szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany

1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanych koszy:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Kosze fabrycznie nowe
Wykonane ze stali gatunku 1.4301 (304).
Kosze bez wycięcia z przodu, wykonany z prętu fi 3 i fi 5mm.
Pojemność - 0,5 jednostki sterylizacyjnej.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: 575x280x135 mm (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

GRUPA 5 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOLIK OPATRUNKOWY – 1 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stolika:
Producent:
1.
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stolik fabrycznie nowy
2.
Wykonane ze stali gatunku 1.4301 (304).
3.
Stolik z jednym blatem prostym montowanym na stałe.
Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym
4.
boku.
Na kółkach min. fi 100 mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału
5.
niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które
chronią wyrób przed uszkodzeniem.
6.
Wymiary blatu: 1000x650 mm (±30 mm).
7.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 1115x720x880 (±30 mm).
1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

GRUPA 6 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOLIK MAYO – 1 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stolika:
Producent:
1.
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stolik fabrycznie nowy

TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304), służący do gromadzenia instrumentów
chirurgicznych podczas zabiegów.
Górny blat zagłębiony podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za
pomocą jednej dźwigni.
Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami min. fi 80 mm.
Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.
Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.
Górny blat obracany w poziomie o 360°.
Wymiary blatu w mm.: 740x490 mm (±30 mm).
Dopuszczalne obciążenie 15 kg.
Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 740x490x960/1370 (±30 mm).

TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK, podać

1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK, podać
TAK
TAK
TAK

2.
3.

TAK
TAK

GRUPA 7 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STELAŻ DO WORKÓW FOLIOWYCH 60 L POJEDYNCZY Z
POKRYWĄ – 1 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stelaża:
TAK, podać
Producent:
TAK, podać
1.
Typ:
TAK, podać
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
TAK, podać
Stelaż fabrycznie nowy
TAK
2.
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
TAK
Wyposażony w obręcz na worek oraz pokrywę satynową (matową) podnoszoną
3.
TAK
nożnie.
4.
Otwieranie standardowe na 83°.
TAK
5.
Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka.
TAK
6.
Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
TAK, podać
7.
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
TAK
8.
Wszystkie krawędzi zaokrąglone, bezpieczne.
TAK
9.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 400x510x710 (±30 mm).
TAK, podać
1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 8 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STELAŻ DO WORKÓW FOLIOWYCH 60 L POJEDYNCZY
BEZ POKRYWY – 2 szt.
Lp.
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stelaża:
TAK, podać
Producent:
TAK, podać
1.
Typ:
TAK, podać
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
TAK, podać
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Stelaż fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Wyposażony w obręcz na worek.
Na obręczy - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka.
Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 400x440x710 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 9 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOJAK Z MISKĄ – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stojaka:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stojak fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Wyposażony w jedną miskę zdejmowaną o pojemności 6L.
Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy min. fi 50mm (dwa
kółka z blokadą).
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Maksymalne obciążenie: 6kg.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 600x560x850 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 10 –MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ TABORET DO BADANIA PACJENTA – 4 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego taboretu:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Toboret fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane.
Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm.
Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych
powszechnie na salach operacyjnych.
Kolor tapicerki - zieleń medyczna.

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
stosowanych

TAK
TAK
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.

Wysokość siedziska podnoszona pneumatycznie(ręcznie za pomocą sprężyny
gazowej).
Podstawa trójramienna z 5 kółkami o średnicy min. fi 50 mm (w tym dwa z
blokadą).
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Taboret z obręczą pod nogi.
Dopuszczalne obciążenie 135 kg.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 480x480x490/630 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 11 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STELAŻ NA KROPLÓWKI – 6 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stelaża:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stelaż fabrycznie nowy
Wyposażony w dwa uchwyty na butelki z płynami infuzyjnymi.
Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.
Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek min. fi 50 mm (w tym 2 kółka z
blokadą).
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Stojak wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
Podstawa ze stali w gatunku S235 wg EN, malowanej proszkowo wg palety RAL.
Dopuszczalne obciążenie - 8 kg.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)w mm: 560x560x1200/2150 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 12 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZAFA LEKARSKA – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanej szafy:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Szafa fabrycznie nowa
Wykonana ze stali gatunku 1.4301.
Z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo.
Górna część: front i boki przeszklone (szkło bezpieczne, przeźroczyste).
Dolna część: drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIiŚ.09.01.00-00-0059/16.
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9.

miodu.
Drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek w górnej części cztery półki,
w dolnej części jedna półka.
Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej.
Podstawa szafy na nóżkach o wysokości min. 140 mm z możliwością
wypoziomowania.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)w mm 1000 x 470 x 1800 mm (±30 mm).

1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

6.
7.
8.

TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 13 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - SZAFA LEKARSKA – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanej szafy:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Szafa fabrycznie nowa
Wykonana ze stali gatunku 1.4301 (304).
Szafa dwudrzwiowa ,drzwi pełne otwierane skrzydłowo.
Front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi
wyposażone w uszczelkę.
Uchwyt oraz zamek pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej.
Podstawa szafy na nóżkach o wysokości min. 140 mm z możliwością
wypoziomowania.
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.)w mm: 1000 x 580 x 2000 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 14 –MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - REGAŁ MAGAZYNOWY – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego regału:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Regał fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrznie regulowane).
Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha min. 1,5mm.
Regał na nóżkach o wysokości min. 140 mm.
Wym. w mm. 1000x500x1800 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIiŚ.09.01.00-00-0059/16.
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3.
4.

Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK
TAK

GRUPA 15 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOLIK OPATRUNKOWY – 2 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stolika:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stolik fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Z jednym blatem prostym montowanym na stałe.
Wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku.
Na kółkach min. fi 100 mm (dwa z blokadą).
Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.
Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed
uszkodzeniem.
Wymiary blatu: w mm. 750x650 (±30 mm).
Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) w mm: 865x720x880 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 16 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STELAŻ DO WORKÓW FOLIOWYCH 100 L
PODWÓJNY Z POKRYWAMI – 4 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stelaża:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stelaż fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Wyposażony w dwie obręcze na worki oraz w dwie pokrywy satynowe (matowe)
podnoszone nożnie.
Otwieranie standardowe na 83°.
Na obręczach - klipsy tworzywowe, służące do przytrzymania worka.
Podstawa z kółkami min. fi 50 mm (w tym dwa z blokadą).
Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne .
Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm:860x510x910 (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIiŚ.09.01.00-00-0059/16.
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GRUPA 17 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STOLIK – 1 szt.

5.
6.
7.
8.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stolika:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stolik fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Wysokość stolika regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150 mm.
Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi stabilnymi kółkami min. fi
50 mm.
Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.
Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża.
Blat roboczy o wym. w min. 350x500 mm (±30 mm).
Całkowity wymiar w mm: 500x455x800/1200 mm (±30 mm).

1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Lp.

1.

2.
3.
4.

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 18 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - BLAT PRZYŚCIENNY – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego blatu:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Blat fabrycznie nowy
Wykonany ze stali gatunku 1.4301 (304).
Mocowany do ściany za pomocą wsporników.
Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste.
Wymiar w mm.:2000x500 mm (±30 mm).
Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 19 – MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - WÓZEK REANIMACYJNY – 1 szt.
Lp.

1.

2.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego wózka:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Wózek fabrycznie nowy
Wykonany z wysokiej jakości tworzywa typu - anodyzowanego aluminium –
trwałego, lekkiego i nierdzewnego. Wózek zabezpieczony listwą ochronną na
obwodzie podstawy.

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
Umowa o dofinansowanie projektu nr POIiŚ.09.01.00-00-0059/16.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Blat oraz podstawa: wykonana z tworzywa poliuretanowego (nie termoplastyczne)
Odporne na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz środki
dezynfekcyjne. Blat zagłębiony zapobiegający przed spadaniem przedmiotów.
Szuflady jednoczęściowe: odlewane w pełni otwierane (100%) dzięki
zintegrowanym niemetalowym prowadnicom. Wykonane w całości z tworzywa
poliuretanowego łatwe do wyciągnięcia i do czyszczenia.
Koła: łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, nie zostawiające śladów oraz ciche.
Osadzone na łożysku kulowym (po 2 na każde koło) – 3 koła z blokadą, 1
antystatyczne. Koła o średnicy min. 125mm.
WYPOSAŻENIE WÓZKA
Pojedynczy uchwyt na rękawice
Pojemnik na akcesoria o wymiarach: min. 400x100x100mm
Obrotowa półka pod defibrylator wraz z paskami mocującymi
Kuweta na akcesoria
Uchwyt na butelki
Półka na ssak
Listwa zasilająca
Półka z Plexi z 5 pojemnikami
Nadstawka z 6 uchylnymi pojemnikami
Uchwyt pojemnika na zużyte przedmioty
Wieszak kroplówki z regulacja wysokości
Pojemnik na cewniki
Odchylana boczna kieszeń o wymiarach: min. 400x100x250mm
Obrotowa półka pod np. laptopa
Aluminiowe wysięgniki do zawieszania akcesoriów
Zaciski do mocowania akcesoriów

1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat
Instrukcja obsługi w języku polskim
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

3.

4.

5.

TAK

TAK

TAK

TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

GRUPA 20 –MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ - STÓŁ DO PRZYGOTOWANIA OPATRUNKÓW
GIPSOWYCH – 1 szt.
Lp.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis parametrów wymaganych
WYMAGANIA OGÓLNE
Nazwa oferowanego stołu:
Producent:
Typ:
Rok produkcji: 2017 lub nowszy
Stół fabrycznie nowy
Wykonany w całości ze stali gatunku 1.4301 (304) z szafką dwukomorową
(L= 800mm+/-30mm) wyposażoną w pierwszej komorze: 1 półkę przestawną oraz
drzwiczki jednoskrzydłowe: w drugiej komorze: 3 szuflady.
Wymiary w mm.: 1600 x 600 x 890 (+/-30mm).
Szafka wykonana w systemie podwójnej ścianki z elementami izolacyjno
-wygłuszającymi.
Szuflady skrzynkowe poruszające się na prowadnicach rolkowych
samodomykających.
Wnętrze szafki szczelne, bez zagłębień, zagięć oraz szczelin umożliwiających
gromadzenie się brudu.
Drzwiczki oraz fronty szuflad wykonane z dwóch paneli tworzących kasetę z
uszczelką przeciwpyłową.
Blat zagłębiony , z wbudowaną komorą sedymentacyjną wyposażoną w

Parametr wymagany
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK, podać
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Projekt pn. ”Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu”. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś
Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.
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wyjmowany odstojnik gipsu, zawór spustowy oraz syfon.

11.

Tylna krawędź blatu z fartuchem o wysokości 40mm.
Stół posadowiony na nóżkach o wysokości min. 150 mm z regulacją wysokości w
zakresie min. 20 mm umożliwiających wypoziomowanie.
Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

1.
2.
3.
4.

Warunki gwarancji i serwisu
Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące.
Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat. .
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy.

9.
10.

2.

TAK
TAK, podać
TAK
TAK, podać
TAK
TAK
TAK

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:
Główny kod CPV: 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 1 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 2 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 3 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne), 34.91.11.00-7 (wózki)
Grupa 4 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 5 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 6 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 7 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 8 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 9 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 10 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 11 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 12 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 13 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 14 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 15 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 16 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 17 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 18 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)
Grupa 19 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne), 34.91.11.00-7 (wózki)
Grupa 20 – 33.19.20.00-2 (Meble medyczne)

3.

Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny
równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym
względzie z opinii ekspertów.

4.

Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniom takim
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
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W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów
i urządzeń określonych w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są
równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów
i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów wymienionych.
5.

Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca zobowiązany
jest zapoznać się z obowiązującymi w Szpitalu procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz
standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
oraz zobowiązany jest do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów i procedur z zakresu
przedmiotu umowy.

6.

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Warunki ogólne postępowania:
1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala
http://www.szpital.mielec.pl .

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe.
Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

3.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
oraz aukcji elektronicznej.

7.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.

Unieważnienie postępowania może nastąpić zgodnie z art.93 ustawy PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia:
1.

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: do 42 dni od daty podpisania umowy.

2.

Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe
zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami
Rozdziału XI niniejszej SIWZ.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust. 5 pkt.1 ustawy PZP
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
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zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.),

3.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia nastąpi na
podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1) W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21
ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP,
c)

oświadczenie 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 –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
e)

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
pkt 1) ppkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju.
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
pkt 1) ppkt b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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 powyżej, 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
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Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt 1) ppkt a), składa dokument, o którym mowa w pkt 2) w odniesieniu do pkt 1) ppkt a), w zakresie
określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione
w pkt 1) ppkt a) – e).
4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust.5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Załącznik nr 4 do SIWZ).
5) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy
przedłożyć:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony
zdrowia RP wraz z dokumentami potwierdzającymi oświadczenie (Załącznik nr 5 do SIWZ).
5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Części V pkt.1 b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1
ustawy PZP.

6.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

8.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
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o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców o których mowa
powyżej, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy
PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zastąpi tego podwykonawcę lub zrezygnuje z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.

10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, o których
mowa powyżej, składane są w oryginale.
11. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 10 mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba,
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz 2016r.
poz. 352).
17. Zamawiający z Wykonawcami może porozumiewać się w formie pisemnej. Oświadczenia lub dokumenty
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muszą być złożone w formie pisemnej.
Wszystkie oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazane pocztą
lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego.
18. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Andrzej Graca – w sprawach merytorycznych
Magdalena Darłak-Golec, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych

VI. Wadium przetargowe:
1.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe.

2.

Wysokość wnoszonego wadium zależy od Grup Asortymentowych, na które będzie złożona oferta.
Wysokość wadium dla poszczególnych Grup Asortymentowych:
Nr grupy
asortymentowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Wadium dla całości
zamówienia:

Wysokość
wnoszonego wadium
185,00 zł
31,00 zł
38,00 zł
42,00 zł
29,00 zł
100,00 zł
31,00 zł
26,00 zł
18,00 zł
100,00 zł
93,00 zł
114,00 zł
107,00 zł
53,00 zł
58,00 zł
140,00 zł
45,00 zł
38,00 zł
129,00 zł
121,00 zł
1.498,00zł

3.

Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art.45 ust. 6 ustawy PZP.

4.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 pieniądzu (przelewem na konto PKO BP nr 33 1020 4391 0000 6802 0170 1705)
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.
1804 oraz z 2015r. poz.978 i1240).
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

5.

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 Grupę Asortymentową wadium należy wnieść w wysokości
sumy kwot dla poszczególnych Grup Asortymentowych, na które Wykonawca składa ofertę. W takim
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przypadku należy wskazać i wyraźnie oznaczyć (w tytule przelewu dla formy pieniężnej, i w treści
dokumentu dla formy niepieniężnej), której/-ych Grup Asortymentowych dotyczy w zależności od Grupy,
na którą/-e Wykonawca składa ofertę.
6.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.

7.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia
o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego,
jeżeli:
 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.

VII. Termin związania ofertą:
1.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak
niż 60 dni.

3.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą nie powoduje utraty wadium.

4.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy
jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE (formularz JEDZ).

4.

Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca ma obowiązek przedstawić
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, oświadczenia na odrębnym formularzu w postaci JEDZ.

5.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy
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z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty
dotyczące podwykonawców.

7.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów.

8.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

9.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji
zawartości oferty.

10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.
Składający ofertę nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy PZP.
11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (fax na numer 17 780-01-46 i/lub w formie pisemnej),
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami
również w formie elektronicznej na adres poczta@szpital.mielec.pl w wersji edytowalnych plików.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie
dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
13. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie
internetowej.
14. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający
udostępni na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania drogą elektroniczną.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując jednocześnie o tym fakcie Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
15. Zebrania Wykonawców nie przewiduje się.
16. W celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem umów prosimy o załączenie do oferty płyty CD
z wypełnionym formularzem cenowym.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
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1.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę mebli ze stali nierdzewnej dla potrzeb Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.89.17”

oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
2.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 – Administracja

3.

Oferty należy składać w godzinach 700 – 1430. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 09.01.2018r.
godz. 900.

4.

O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.

5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

7.

Jeżeli oferta złożona zostanie po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

8.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

9.

Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 09.01.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.

10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych
zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
12. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie
pisemnej.
15. Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 będzie niezgodna z ustawą,
 jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
 jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
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będzie zawierać rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art.85 ust.2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy
będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub koszu.
18. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej, chyba że rozbieżność wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa powyżej.
19. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego
przez Zamawiającego,
c. zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej
sprawności technicznej i użytkowej,
d. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
e. serwis gwarancyjny,
f. przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
g. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
h. ubezpieczenie
i. podatek VAT (jeśli dotyczy)
j. cło (jeśli dotyczy),
k. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej i ilości asortymentu wskazanego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia powiększona o wartość VAT.
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Cena jednostkowa– jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona
w jednostkach miar. Jeśli Wykonawca stosuje upusty cenowe (marże, rabaty), to winny one być
uwzględnione w cenie jednostkowej.
4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia
w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 najniższa cena - 60 %
 okres gwarancji – 20 %
 termin wykonania zamówienia – 20%

2.

Sposób oceny ofert:

-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Cn
xR
Cof

Wpc =
gdzie:

Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (60)
-okres gwarancji (warunek minimalny – 24 miesiące) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpg =

Gof
xR
Gn

gdzie:
Wpg – Wartość punktowa kryterium okres gwarancji
Gof– okres gwarancji oferty badanej
Gn - najdłuższy proponowany okres gwarancji
R – ranga (20)
-termin wykonania zamówienia (warunek maksymalny – 42 dni od daty podpisania umowy) jako kryterium
wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpt =

Tn
xR
Tof

gdzie:
Wpt – Wartość punktowa kryterium termin wykonania zamówienia
Tn – najkrótszy proponowanytermin wykonania zamówienia
Tof– termin wykonania zamówienia oferty badanej
R – ranga (20)
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
L = Wpc + Wpg + Wpt
gdzie:
L – łączna liczba punktów oferty badanej
Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena
Wpg – wartość punktowa badanej oferty w kryterium okres gwarancji
Wpt – wartość punktowa badanej oferty w kryterium termin wykonania zamówienia

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy
PZP wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał
za niewystarczające
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt a), d) na stronie internetowej

3.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta umowę można zawrzeć przed upływem
w.w. terminu.

4.

Zamawiający prześle Wykonawcy jednostronnie podpisany formularz umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie do zwrotu podpisanej umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

6.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).
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XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.

2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu..
Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.

Odwołanie wnosi się w terminie:
 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy
PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli
odwołanie wnosi się wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia,
 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy
czynności innych niż określone powyżej.

6.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

8.

Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie będzie zawierać braków formalnych
b. uiszczony zostanie wpis.

9.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdział 3
ustawy PZP nie stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
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12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
będzie równoznaczne z jej wniesieniem..
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
14. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XV. Postanowienia końcowe.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1 - Wzór umowy
Załącznik 2 - Formularz oferty
Załącznik 3 - JEDZ
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik 5 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez
obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP
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