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Polska-Kraków: Materiały medyczne 

2016/S 199-358249 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

ul. Wielicka 265 

Kraków 

30-663 

Polska 

Osoba do kontaktów: Sekcja ds zamówień Publicznych 

Tel.: +48 126583979 

E-mail: zp@usdk.pl 

Faks: +48 126581081 

Kod NUTS: PL213 

Adresy internetowe: 

Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ 

I.2)Wspólne zamówienie 

I.3)Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ 

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 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358249-2016:TEXT:PL:HTML#id1390704-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358249-2016:TEXT:PL:HTML#id1390705-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358249-2016:TEXT:PL:HTML#id1390711-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358249-2016:TEXT:PL:HTML#id1390712-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:358249-2016:TEXT:PL:HTML#id1390713-VI.
mailto:zp@usdk.pl?subject=TED
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa wyrobów medycznych – 12 grup. 

Numer referencyjny: EZP-271-2/99/2016 

II.1.2)Główny kod CPV 

33140000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych – 12 grup 

2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:33.14.00.0-3 Wyroby 

medyczne 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze cenowe – załączniki nr 

3/1-3/12 

4. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni. 

5. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez min. 

12 miesięcy 

6. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. 

7. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby 

medyczne w rozumieniu ustawy z 20.5.2010  

o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu 

i używania na zasadach określonych w ustawie 

o wyrobach medycznych. 

8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm 

podwykonawców. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 4 156 190.00 PLN 

II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 12 

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw do stabilizacji piersiowo-lędźwiowej długoodcinkowej w skoliozach rosnących 



Część nr: 1 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 1 -Zestaw do stabilizacji piersiowo-lędźwiowej długoodcinkowej w skoliozach 

rosnących 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/1 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 473 600.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

Grupa 1 – Wadium w wysokości 4 740 PLN, słownie: cztery tysiące siedemset czterdzieści 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestaw do skoliozy z dostępu tylnego 

Część nr: 2 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 



II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 2 – Zestaw do skoliozy z dostępu tylnego 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/2 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 363 000.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

Grupa 2 – Wadium w wysokości 3 630 PLN, słownie: trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych 

00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego 

Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 3 – Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji kręgosłupa z dostępu tylnego 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/3 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 



II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 102 960.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 3 – wadium w wysokości 1 030 PLN, słownie: tysiąc trzydzieści złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestawy do skoliozy z dostępu tylnego zawierające sztuczny substytut przeszczepu kości 

Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 4 – Zestawy do skoliozy z dostępu tylnego zawierające sztuczny substytut przeszczepu 

kości 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/4 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 369 480.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 4 – wadium w wysokości 3 700 PLN, słownie: trzy tysiące siedemset złotych 

00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji złamań kręgosłupa z dostępu tylnego zawierające 

sztuczny substytut przeszczepu kości w postaci pasków 

Część nr: 5 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 5 – Zestawy do krótkoodcinkowej stabilizacji złamań kręgosłupa z dostępu tylnego 

zawierające sztuczny substytut przeszczepu kości w postaci pasków 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/5 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 358 200.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 



GRUPA 5 – wadium w wysokości 3 590 PLN, słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Implant międzytrzonowy typu TLIF 

Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 6 – Implant międzytrzonowy typu TLIF 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/6 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 13 800.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 6 – wadium w wysokości 140 PLN, słownie: sto czterdzieści złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

System do wczesnodziecięcej tylnej stabilizacji odcinka piersiowo- lędźwiowego 

Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 



33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 7 – System do wczesnodziecięcej tylnej stabilizacji odcinka piersiowo- lędźwiowego 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/7 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 653 000.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 7 – wadium w wysokości 6 530 PLN, słownie: sześć tysięcy pięćset trzydzieści 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

System stabilizacji kręgosłupa w odcinkach piersiowo-lędźwiowym do zabiegów stabilizacji 

w urazach, nowotworach, kręgozmykach i skoliozach 

Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 



Grupa 8 – System stabilizacji kręgosłupa w odcinkach piersiowo-lędźwiowym do zabiegów 

stabilizacji w urazach, nowotworach, kręgozmykach i skoliozach 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/8 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 472 200.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 8 – wadium w wysokości 4 730 PLN, słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Drut typu Kirschner 

Część nr: 9 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 9 – Drut typu Kirschner 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/9 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Cena 

II.2.6)Szacunkowa wartość 



Wartość bez VAT: 39 000.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 9 – wadium w wysokości – 390 PLN, słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 

00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Gwoździe, zestaw do złamań, śruby kaniulowane 

Część nr: 10 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 10 – Gwoździe, zestaw do złamań, śruby kaniulowane 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/10 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 672 765.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 10 – wadium w wysokości 6 730 PLN, słownie: sześć tysięcy siedemset trzydzieści 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 

Płytki, śruby 

Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 11 – Płytki, śruby 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/11 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 457 925.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 11 – wadium w wysokości 4 580 PLN, słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt 

złotych 00/100. 

II.2)Opis 



II.2.1)Nazwa: 

Wiertła 

Część nr: 12 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33100000 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265. 

II.2.4)Opis zamówienia: 

Grupa 12 – Wiertła 

Zgodnie z Załącznikiem nr 3/12 do SIWZ. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 

tylko w dokumentacji zamówienia 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 180 260.00 PLN 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

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 

GRUPA 12 – wadium w wysokości 1 810 PLN, słownie: jeden tysiąc osiemset dziesięć 

złotych 00/100. 

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:  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Określa załącznik nr 1 do SIWZ – istotne postanowienia umowy. 

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: 24/11/2016 

Czas lokalny: 10:45 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 

wybranym kandydatom 
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 

Oferta musi zachować ważność do: 22/01/2017 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 24/11/2016 

Czas lokalny: 11:00 



Miejsce:  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, pok. 2H-06b. 

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 

VI.3)Informacje dodatkowe: 

1.Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 

2. Wypełnione i podpisane Formularze cenowe – załączniki nr 3/.. do 3/... do SIWZ 

3. Wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4 do 

SIWZ 

4. Stosowne pełnomocnictwo 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

2. 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; 

3. 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. 

4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania 

Zamawiającego: 

a) dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach 

medycznych z 20.5.2010. 



VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej 

ustawy. 

3. 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 Prawo zamówień publicznych. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

8. 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, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w 

inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 



Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w przypadku 

zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub 

przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia; 

11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 

ustawy Pzp. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu 

uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp. 

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

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

12/10/2016 
 


