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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233531-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Piekary Śląskie: Urządzenia do anestezji i resuscytacji
2020/S 098-233531

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich
Adres pocztowy: Bytomska 62
Miejscowość: Piekary Śląskie
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 41-940
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://urazowka.ezamawiajacy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup aparatów anestezjologicznych
Numer referencyjny: SZP.270-33/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33172000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl
https://urazowka.ezamawiajacy.pl
https://urazowka.ezamawiajacy.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 4 szt

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 4 szt

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zakup aparatów anestezjologicznych:
II. Warunki udziału w postępowaniu stawiane przystępującym do przetargu.
a) Warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ustanawia wymagań na spełnienie tego warunku.
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu;
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający na podstawie art. 24 ustęp 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że z
postępowania będzie również podlegał wykluczeniu Wykonawca:
1) 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 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574,1579,1948 i 2260) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem 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 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171,2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 791);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
Uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
Niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
Wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 (art. 24 Pzp), uprawnione do
Reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny
Sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
Istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
Koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co
Doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
Prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
Wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
Złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
Spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
Komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
Wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
Wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
Zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż
3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
Ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
Pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
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Ust. 1 pkt 15 (art. 24 Pzp), chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
Lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zakup aparatów anestezjologicznych:
b) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie
gwarancyjnej na kwotę co najmniej:
402000,00
2) Na potwierdzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
(Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia):
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14,21 ustawy oraz
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4) odpis z właściwego rejestru lub 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;
5) oświadczenia 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 – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy;
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8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia 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 bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w VI.2.1:
1) pkt 1 – 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w VI. 3. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w VI 3. 1 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
3. 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 w ust. 1, 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 wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
4 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w VI. 2.1 pkt 1,
składa dokument, o którym mowa w VI.3.1 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust.
5 pkt 6 ustawy. 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. Dokumenty, o których mowa w VI
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3.1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
VI 2.1 pkt 1–9.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także jednolite dokumenty (o których mowa w VI.1.1) dotyczące tych
podmiotów.
8. Wspólne ubieganie się o zamówienie.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
Dokument (o którym mowa w VI.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
Kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
Wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
Wykluczenia.
9. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje
Zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie
Zamówienia.
10. Art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) kart katalogowych z opisem proponowanego produktu

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zakup aparatów anestezjologicznych:
c) Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
I. Doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym terminie należycie wykonał lub wykonuje:
Dostawy aparatów do znieczuleń na kwotę minimum 402000,00 zł
UWAGA. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełnienia warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną
podane w walutach innych niż złoty, Zamawiający w celu przeliczenia wartości na zł/PLN weźmie pod uwagę
kurs średni do tej waluty podawany przez NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania.
4. Zamawiający oceni spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i
dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z postanowieniami siwz i ogłoszenia.
5. Nie spełnienie któregokolwiek z opisanych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy /
odrzuceniem jego oferty.
6. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia”.
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1., V 2. I i II wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:
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1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
1) Na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
11 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda:
1) kart katalogowych z opisem proponowanego produktu
2) Deklaracji zgodności WE producenta z dyrektywą medyczną i Certyfikatu CE
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt. V 1., V 2. I i II wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć w ofercie:
1. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w
oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,
3) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji,
O których mowa w ust. 2.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian o charakterze istotnym:
1. zmiany strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikającego
Z odrębnych przepisów,
2. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących
podatku od towarów i usług VAT w zakresie tych zmian,
3. zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny dostawy urządzeń/wyrobów objętych przedmiotem
umowy, w przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę. Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest wystąpienie
pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę umowy w tym zakresie,
4. zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem zamówienia, na urządzenia urządzenia/wyroby tego
samego typu i co najmiej o tych samych funkcjach, w przypadku wycofania ich z rynku lub zakończenia
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ich produkcji, jak również w przypadku możliwości zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych
parametrach technicznych i wyżej zaawansowanych technicznie i technologicznie,
5. zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy:
a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności
W rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
W celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony umowy.
c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji
dostaw
Nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
W sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy,
6. zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub
zdarzeniem losowym.
3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia drugiej ze
Stron, odpowiednio; przez Wykonawcę lub Zamawiającego, pisemnego wniosku, wykazującego zasadność
wprowadzania zmiany. Przyjęcie propozycji zmiany, wyrażone na piśmie i doręczone drugiej Stronie, jest
równoznaczne z akceptacją zmiany treści umowy.
4. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości:
3101,85 zł

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
41-940 Piekary Śląskie ul.Bytomska 62 - budynek administracji - biblioteka

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH Z TYM ZWIĄZANYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii
Urazowej im. dr. Janusza Daaba z siedzibą przy ul. Bytomskiej 62 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940).
W Szpitalu powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: abi@urazowka.piekary.pl , tel.: 32 3934309.
Pani/Pana dane osobowe, zawarte w ofertach albo wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego a także dane znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach
(KRS, CEIDG, KRK), będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego „ Zakup aparatów do znieczuleń na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekrach Śląśkich ” oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
SZP.270-33/2020, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”),
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią
związanej, będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy, w tym w celu wystawienia faktur,
rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wymienionymi powyżej oraz przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto w przypadku wyboru oferty i zawarcia
umowy dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i

mailto:abi@urazowka.piekary.pl
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usług IT (w tym do Otwartego Rynku Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie), podmiotom świadczącym
usługi prawnicze, urzędom skarbowym, bankom. Szpital nie zamierza przekazywać danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat, licząc od końca roku w którym zakończono
postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywana
obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z
realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło
wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo dostępu,
przysługujące osobie której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może
żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu lub sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (żądanie ograniczenia przetwarzania), nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Informuje się również o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm..
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność
informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
4. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o
tym fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w
opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się
zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego.
8. W trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem polskim.
Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia
umowy ramowej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uczestnikom przetargu przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień
publicznych (Dz. U.z 2019 poz. 1843 z późn zm.)
Odwołanie – zakres oraz sposób postępowania określony jest w art. od 180 do 198 ustawy Pzp.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 Ustawy pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Skarga do sądu – zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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