
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.szpitallapy.pl

Łapy: Dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w 
Łapach; Nr sprawy: ZP/7/2016/PN
Numer ogłoszenia: 154253 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach , ul. 
Korczaka 23, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, tel. 085 814 24 38, faks 085 814 24 82.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallapy.pl

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 odczynników 
laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy: ZP/7/2016/PN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest: sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów opatrunkowych 
do SP ZOZ w Łapach, przez okres trwania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
wskazany został w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.14.11.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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 

http://www.szpitallapy.pl/


przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że 
warunek jest spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że 
warunek jest spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że 
warunek jest spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że 
warunek jest spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że 
warunek jest spełniony , jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu.

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; 

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  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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej; 

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:

 inne dokumenty
PAKIET  NR  1,  2  ,3  :  a)  certyfikat  CE  wydany  przez  jednostkę  notyfikowaną
potwierdzający  spełnienie  wymagań  zasadniczych  (certyfikat  zezwalający  na
oznakowanie  wyrobu  znakiem  CE),  jeśli  certyfikacja  była  prowadzona  z  udziałem
jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy); b) karty charakterystyki oferowanego przedmiotu
zamówienia PAKIET NR 4, 5 : a) Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających
walidację  procesu  sterylizacji  wyrobów  stanowiących  przedmiot  oferty  pod  postacią
Raportu  z  ponownej  kwalifikacji  procesu  sterylizacji,  wykonanej  z  określoną
częstotliwością zgodnie z : PN- EN ISO 17665-1 wyrobów sterylizowanych parą wodną.
b) Zamawiający ma prawo zażądać bezpłatnych próbek wyrobów opatrzonych etykietami
zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane, gotowe do użycia w
warunkach  szpitalnych.  c)  dokumenty  potwierdzające  zgłoszenia  do  rejestru  wyrobu
medycznego,  deklaracja  zgodności  oznaczonego  znakiem  CE  lub  oświadczenie,  że
oferowane  wyroby  medyczne  posiadają  aktualne  świadectwa  rejestracji  i  na  każde
żądanie,  na  każdym  etapie  postępowania  zostaną  udostępnione  Zamawiającemu.  d)
Zamawiający wymaga arkusza danych technicznych potwierdzających normę EN 13795-
1;  2;  3;  wystawiony  przez  producenta  włókniny  (  również  w  zakresie  barierowości
produktu) Uwaga!!! : W przypadku wątpliwości Zamawiający może żądać dodatkowych
dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów wyrobów, które zostały określone
w Załączniku nr 1 do SIWZ . Dokumenty zostaną udostępnione przez Wykonawcę na
każde żądanie Zamawiającego.

III.6) INNE DOKUMENTY



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

1. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o ile upoważnienie to nie wynika z 
innych dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w Rozdz. IX ust 1; 2. Wypełniony i 
podpisany formularz asortymentowo - cenowy wg. wzoru tabel podanych wg Załącznika nr 1 do 
SIWZ (Wykonawca wypełnia tylko te tabele z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w 
zakresie której składana jest oferta); 3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2
do SIWZ ; 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres 
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 95 
 2 - termin dostawy - 5 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty: a) zmianę terminu wykonania zamówienia, gdy Zamawiający nie wykorzysta asortymentu 
będącego przedmiotem umowy w okresie jej obowiązywania z zastrzeżeniem, iż termin wykonania 
zamówienia nie może być dłuższy niż cztery lata; b) zamianę poszczególnego asortymentu, 
będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z 
chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w 
chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. zamiennik, pod warunkiem, że spełni on wszystkie 
wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto, c) zmianę parametrów bądź 
innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego
produktu lub nazwy własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy 
wprowadzony zostanie na rynek produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi 
przejściowy brak produktu, przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości oferty i będzie to 
produkt o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, d) zmianę dotyczącą obniżenia 
cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku promocji, 
obniżki cen na dany asortyment, e) zmianę limitów ilościowych zamawianych wyrobów w stosunku
do określonych w poszczególnych pozycjach pakietu objętych umową, zarówno na plus jak i na 
minus, bez zmian wartości brutto danego pakietu. W przypadku takiej zmiany wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na taką zmianę. 2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować 
wzrostem ceny jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla 
Zamawiającego. 3.Dopuszczalne będzie podwyższenie cen towaru wynikające ze zmiany stanu 
prawnego, polegającego na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT, z tym, że cena 
jednostkowa brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej. 
4.Wprowadzenie zmian określonych w ust. 1 pkt. a) - d) i ust. 3 wymaga uzasadnienia konieczności



zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Zmiany będą obowiązywały od 
dnia podpisania aneksu do umowy do końca obowiązywania umowy (lub podpisania kolejnego 
aneksu wprowadzającego zmianę).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitallapy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek 
administracji , pokój 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, 
ul. Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek administracji , pokój 107.

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

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 . Odczynniki różne i testy.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 10 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 95 
 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 . Odczynniki do aparatu równowagi kwasowo-zasadowej 
model 248 firmy Ciba Corning.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 95 
 2. te - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 . Bakteriologia.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.06.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



 1. Cena - 95 
 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 . Materiały opatrunkowe.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 5 pozycji.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.01.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 95 
 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5 . Zestawy sterylne.

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje.

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.01.2017.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 95 
 2. termin dostawy - 5 


