
Kolno: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla 

potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie 

Numer ogłoszenia: 154518 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ogólny w Kolnie , ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, woj. 

podlaskie, tel. 086 278 25 76, faks 086 278 25 76. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem, 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w 

załączniku Nr 2 do SIWZ: Pakiet Nr 1 - Asortyment różny. Pakiet Nr 2 - Akcesoria do zabezpieczania. 

Pakiet Nr 3 - Testy do sterylizacji. Pakiet Nr 4 - Sprzęt ginekologiczny. Pakiet Nr 5 - Osłonki na 

głowicę USG, podkłady gumowe, rękawice ginekologiczne. Pakiet Nr 6 - Implanty i materiały do 

zabiegów kostnych. Pakiet Nr 7 - Sprzęt do artroskopii. 2) Przedmiot zamówienia powinien 

odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w 

trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek 

asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart technicznych wyrobów do dokonania 

porównań oferowanego przedmiotu zamówienia. 3) Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać 

dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 

maja 2010r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679). 4) Okres ważności dostarczonego przedmiotu zamówienia nie 

może być krótszy niż 2/3 całego okresu jego ważności.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.19.00.00-8, 33.14.17.00-7, 

33.14.17.70-8, 33.16.22.00-5. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.03.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.1. SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.1. SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.1. SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.1. SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca załączy do oferty Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór stanowi 

załącznik Nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na 

podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wymogiem pkt. 6.1. SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny 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. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

 inne dokumenty 

1) Opisu zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odpowiednio do złożonych pakietów) - 

polskojęzyczne materiały informacyjne typu ulotki, katalogi, karty katalogowe itp. z których 

jednoznacznie będzie wynikało, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania 

Zamawiającego, parametry określone w załączniku Nr 2 do SIWZ. Załączone materiały 

informacyjne muszą zawierać także numery katalogowe przepisane zaoferowanemu przez 

Wykonawcę przedmiotowi zamówienia. Dokumenty należy oznaczyć numerem pakietu i 

pozycji, którego dotyczy. 2) Oświadczenie, że oferowane wyroby medyczne zostały 

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych 

(Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. Nr 107, poz. 679) - w 

przypadku składania oferty na wybór medyczny, w tym oświadczenie o posiadaniu 

aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania, a także zobowiązanie do 

przedstawienia ich na każde żądanie Zamawiającego. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Wypełniony formularz cenowy - 

załącznik Nr 2 do SIWZ (wybrany pakiet). 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile 

nie wynika z dokumentów rejestrowych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do 

dokumentów rejestrowych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) 

Akceptowany wzór umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ. Oferta wspólna. Wykonawcy występujący 

wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument 

potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o 

zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o 

przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia 

i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie 

publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 

wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument 

pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 

dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1) Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod 

warunkiem: a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) strony dopuszczają zmianę umowy w 

zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, c) ilekroć 

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, d) w przypadku zakończenia produkcji 

lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy 

produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie zaoferowanej w ofercie, 2) Zmiany w 

przypadkach, o którym mowa w pkt. 1 zostaną po uzgodnieniu i po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 3) Aneks zostanie sporządzony przez stronę 

zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy 

do akceptacji. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www. szpitalkolno.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Ogólny w 

Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 26.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. 

Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: nie 

 


