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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412540-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Chrzanów: Urządzenia medyczne
2017/S 200-412540

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Powiatowy w Chrzanowie
628-19-16-916
ul. Topolowa 16
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, II piętro
Osoba do kontaktów: Jolanta Cyganek
32-500 Chrzanów
Polska
Tel.:  +48 326247034
E-mail: dzp@szpital-chrzanow.pl 
Faks:  +48 326247021
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-chrzanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: szpital powiatowy

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

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

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

mailto:dzp@szpital-chrzanow.pl
www.szpital-chrzanow.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Powiatowy.
Kod NUTS 

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

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa aparatury medycznej dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie- (pakiety 1-3). Pakiet nr 1 – Pompy
infuzyjne -5 szt.; Pakiet nr 2 – Respirator stacjonarny -1 szt.; Pakiet nr 3 – Kolumna endoskopowa (1 szt.) oraz
gastroskop ( 1 szt.).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

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

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

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Pakiet nr 1 – Pompy infuzyjne -5 szt.; Pakiet nr 2 – Respirator stacjonarny -1 szt.; Pakiet nr 3 – Kolumna
endoskopowa (1 szt.) oraz gastroskop ( 1 szt.).
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości (sztuk) w
pakiecie nr 1:
— w przypadku pomp infuzyjnych o 5 szt. o konfiguracji identycznej jak dla zamówienia podstawowego;
Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeśli jego sytuacja finansowa pozwoli na sfinansowanie części objętej
opcją. Ilości pomp określone dla opcji stanowią jej maksymalny wymiar. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zrealizowania prawa opcji
w mniejszym zakresie.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na
zwiększeniu ilości (sztuk) w pakiecie nr 1:
— w przypadku pomp infuzyjnych o 5 szt. o konfiguracji identycznej jak dla zamówienia podstawowego;
Zamawiający skorzysta z prawa opcji jeśli jego sytuacja finansowa pozwoli na sfinansowanie części objętej
opcją. Ilości pomp określone dla opcji stanowią jej maksymalny wymiar. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zrealizowania prawa opcji
w mniejszym zakresie.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

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

Pompy infuzyjne -5 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33194110

3) Wielkość lub zakres
Pompy infuzyjne -5 szt.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Respirator stacjonarny -1 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33170000

3) Wielkość lub zakres
Respirator stacjonarny -1 szt.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Kolumna endoskopowa (1 szt.) oraz gastroskop ( 1 szt.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33168000

3) Wielkość lub zakres
Kolumna endoskopowa (1 szt.) oraz gastroskop ( 1 szt.).

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 28 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium należy wnieść w wysokości:
Nr
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pakietu Wadium
1 500,00
2 800,00
3 3000,00
Razem 4300,00
Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert do godz. 10:00.
4. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
W przypadku wniesienia wadium w formie z pkt. b-e – do oferty należy dołączyć oryginał tego dokumentu.
Poręczenia, gwarancje, o których mowa wyżej muszą być ważne przez okres związania z ofertą tzn. 60 dni od
daty otwarcia ofert.
5. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892.
6. Kserokopię dowodu wpłaty wadium (w gotówce) należy dołączyć do oferty przetargowej. Należy zaznaczyć
nr przetargu oraz numery pakietów których dotyczy wpłacone / wnoszone wadium. Oferty bez dowodu
wniesienia wadium nie będą rozpatrywane. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na konto bankowe Zamawiającego. Zamawiający podaje, iż kwota wadium wpłacona w pieniądzu
zdeponowana będzie na oprocentowanym rachunku bankowym.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli:
— odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

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

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji. Waga 10
3. Termin dostawy. Waga 10
4. Ocena techniczna. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Jeżeli w postępowaniu złożone zostaną
co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu, w zakresie danego pakietu, po dokonaniu oceny złożonych
ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.
2. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedno zmienne kryterium: cena.
3. W toku aukcji oferta będzie mogła zostać zmieniona w zakresie kryterium cena w taki sposób by całkowita
nowa oferta była korzystniejsza od oferty poprzedniej wykonawcy.
4. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie kolejnych ofert na punktową
ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktacja będzie
przeliczana do 8 miejsca po przecinku.
5. Oferta w toku aukcji jest składana w wartości brutto, podobnie jak oferta przed aukcją.
6. Nie przewiduje się ograniczeń co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu
zamówienia.
7. Informacje, które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz termin ich
udostępnienia:
Zamawiający w toku aukcji podaje na bieżąco informacje o ofercie własnej wykonawcy, jej punktacji i klasyfikacji
w rankingu wszystkich ofert oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty a także informacje o terminie otwarcia
i zamknięcia aukcji przez cały czas trwania aukcji do jej zamknięcia, w cyklach związanych z odświeżaniem
ekranu.
8. Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
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Aukcja rozpocznie się w wyznaczonym w zaproszeniu terminie. Zaproszenie będzie zawierać także planowany
termin zakończenia aukcji. Jeżeli w wyznaczonym w zaproszeniu czasie pojawi się oferta dowolnego
wykonawcy to może nastąpić dogrywka opisana w sposobie zakończenia aukcji elektronicznej podanej w
zaproszeniu. Oferty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisanie oferty nie
jest jednoznaczne z jej przyjęciem. Każda złożona (wysłana) oferta przed przyjęciem będzie automatycznie
weryfikowana w zakresie ważności podpisu elektronicznego.
9. Przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Wykonawca po zalogowaniu do systemu będzie miał możliwość składania kolejnych ofert od momentu otwarcia
aukcji. Warunkiem przyjęcia oferty przez system będzie to by była ona korzystniejsza od poprzedniej oferty
wykonawcy. Kolejne oferty muszą być obniżane co najmniej o wartość postąpienia. Drugim warunkiem przyjęcia
oferty jest jej złożenie w trakcie trwania aukcji.
10. Minimalne wysokości postąpień zostaną ustalone w oparciu o najniższą cenę spośród złożonych ofert,
niepodlegających odrzuceniu w danym pakiecie, w zakresie każdej aukcji z osobna według poniższego
schematu:
Przedział, w którym mieści się najniższa cena spośród złożonych ofert Wartość postąpienia
do 100,00 zł 1,00 zł
od 100,01 zł do 500,00 zł 10,00 zł
od 500,01 zł do 1.000,00 zł 50,00 zł
od 1.000,01 zł do 5.000,00 zł 100,00 zł
od 5.000,01 zł do 10.000,00 zł 200,00 zł
od 10.000,01 zł do 20.000,00 zł 500,00 zł
od 20.000,01 zł do 50.000,00 zł 1.000,00 zł
od 50.000,01 zł do 100.000,00 zł 2.000,00 zł
od 100.000,01 zł do 500.000,00 zł 3.000,00 zł
od 500.000,01 zł do 1.000.000,00 zł 5.000,00 zł
od 1.000.000,01 zł do 5.000.000,00 zł 7.000,00 zł
od 5.000.000,01 zł do 10.000.000,00 zł 10.000,00 zł
od 10.000.000,01 zł 20.000,00 zł
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową
ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. Punktacja będzie dokonana z
dokładnością do 8 miejsc po przecinku.
11. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
a) System operacyjny Windows 7/8/10.
b) Przeglądarka internetowa IE / FireFox do wersji 51. Tylko wersje 32-bitowe. Przeglądarka musi obsługiwać
protokół szyfrowania TLS 1.0
c) Zainstalowane bezpłatne oprogramowanie Java (wersja 32-bitowa)
d) Włączona obsługa kodu JavaScript
e) Stabilne połączenie z internetem
f) Wyłączona obsługa przez serwer proxy
g) Elektroniczny podpis kwalifikowany
h) Zastosowanie się do aktualnych przed aukcją zaleceń na stronie operatora na stronie www.soldea.pl,
12. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

www.soldea.pl
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a) wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego poufne identyfikatory, komplety login-hasło,
umożliwiające im zalogowanie do systemu aukcyjnego EPP (www.soldea.pl).
b) przed przystąpieniem do aukcji Wykonawcy przeprowadzają proces rejestracji zgodnie z instrukcją operatora
platformy.
c) dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
d) wykonawca ma możliwość przeprowadzenia rejestracji od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem
poufnego identyfikatora. W toku rejestracji Wykonawca testuje posiadany podpis elektroniczny.
e) zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające, między innymi, poufne identyfikatory, zostaną
przekazane wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy, wskazany
w formularzu oferty, a jeżeli wykonawca nie posiada możliwości odbioru e-mail, zaproszenie i identyfikatory
zostaną przesłane na nr faksu wskazany w formularzu oferty.
13. Liczba etapów aukcji i czas ich trwania.
Aukcja jest jednoetapowa.
14. Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej.
Jeżeli w okresie 5 min. przed planowanym terminem zamknięcia aukcji nie zostanie złożona jakakolwiek nowa
oferta to aukcja zakończy się w planowanym terminie. Jeżeli natomiast w okresie 5 minut przed planowanym
terminem zamknięcia aukcji zostanie złożona nowa oferta dowolnego wykonawcy to aukcja będzie trwała
dalej i zakończy się dopiero, gdy w ustalonym czasie 5 minut nie pojawi się żadna nowa oferta któregokolwiek
wykonawcy.
Za najkorzystniejszą w danej części zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
117/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.11.2017 - 10:00

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

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

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

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.11.2017 - 11:00
Miejscowość:
Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów paw. D IIp. Sekcja Zamówień Publicznych
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

www.soldea.pl
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VI.3) Informacje dodatkowe
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw
wykluczenia każdego wykonawcy wchodzącego w skład zespołu składającego ofertę wspólną.
2. Do oferty należy dołączyć inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
1) Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza
zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji wraz z
Oświadczeniem Rejestracyjnym,
2) Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiet/y) + wypełniony/e AIT-y,
3) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np:
pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy),
4) Dowód wpłaty wadium.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa w punkcie VI.1. specyfikacji.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od 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 art. 24 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.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania,
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,
c) 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,
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d) odpisu 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.
e) Oświadczenie –
O braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczeniem 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
o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne.
f) Katalogi, foldery dotyczące zaoferowanego sprzętu
g) Świadectwa dopuszczenia do używania na terenie RP (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej
przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularza
Powiadomienia / Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2017


