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Polska-Kraków: Produkty dla niemowląt 

2017/S 081-155806 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

0000039390 

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 

następujący adres:  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 

0000039390 

ul. Wielicka 265 

Kraków 

30-663 

Polska 
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Osoba do kontaktów: Magdalena Scisło 

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.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 

Podmiot prawa publicznego 

I.5)Główny przedmiot działalności 

Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 

II.1.1)Nazwa: 

Dostawa butelek i smoczków wraz z dzierżawą konwektorowego podgrzewacza pokarmów 

dla niemowląt. 

Numer referencyjny: EZP-271-2-38/2017 

II.1.2)Główny kod CPV 

15884000 

II.1.3)Rodzaj zamówienia 

Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 

Dostawa butelek i smoczków wraz z dzierżawą konwektorowego podgrzewacza pokarmów 

dla niemowląt. Szczegółowy zakres oraz przewidywane ilości zawarto w dokumentach 

zamówienia. 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 

Wartość bez VAT: 628 010.00 PLN 

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 

33711770 

39715100 

39225710 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL213 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków. 
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II.2.4)Opis zamówienia: 

Dostawa butelek i smoczków wraz z dzierżawą konwektorowego podgrzewacza pokarmów 

dla niemowląt. Szczegółowy zakres oraz przewidywane ilości zawarto w dokumentach 

zamówienia. 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Okres długości sterylności produktów – dotyczy pozycji 1-10, 

16-18, 21-30, gwarancja na wielokrotność procesu sterylizji do ponownego użytku – dotyczy 

pozycji 11-15, 19-20, 31-35 / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 

Wartość bez VAT: 628 010.00 PLN 

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

zakupów 
Okres w miesiącach: 36 

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 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 18 840 PLN, słownie: osiemnaście 

tysięcy osiemset czterdzieści 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 ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

Zamawiający nie ustanawia minimalnych wymagań w powyższym zakresie. 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 



III.2)Warunki dotyczące zamówienia 

III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Warunki wprowadzenia zmian w zakresie realizacji umowy wskazano w dokumentach 

zamówienia. 

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: 05/06/2017 

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 

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 

Data: 05/06/2017 

Czas lokalny: 11:00 

Miejsce:  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, Sekcja ds. 

Zamówień Publicznych, pok. 2H-06b. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 

poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 

zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie. Zamawiający zamieści stosowną 

informację na własnej stronie internetowej. 

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: 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy 

— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 

24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy 

— spełnia warunki udziału w postępowania 

1. Wykonawca załącza do oferty oświad. własne w formie JEDZ według standard. formularza 

wprowadzonego Rozp. Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 Inform. zawarte w 

oświad. u stanowią wstępne potwierdz. że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. oraz 

spełnia warunki udziału określone w SIWZ 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

zamówienie oświad. powyżej składa każdy wykonawca 3. W przypadku powołania się na 

zasoby podmiotu trzeciego wykonawca składa oświad. dotyczące tego podmiotu 4.W 

przypadku gdy wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia 

składa na żądanie zamaw. oświad. o którym mowa w pkt. 1 dotyczące podwykonawców 5. 

Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez zamaw. 

nie krótszym niż 10 dni składa 1 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 

informacji o działaln. gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji w celu potwier. braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

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

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

w postępowaniu; 3 oświad. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek 

na ubezp. społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji 

dokumentów potwierdz. dokonanie płatności tych należn. 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. Deklaracje zgodności 6. Karty charakterystyki 

7. Sprawozdanie z badań z akredytowanego laboratorium sanitarno- epidemiologicznego w 

zakresie skuteczności i metody sterylizacji i wyniku oznaczenia migracji globalnej zgodnej z 

PN_EN 1186-9;2006 i DK 2007/19/WE z 30.03.2007 załącznik VIII w etanolu i wodzie 

dejonizowanej 6 W terminie do 3 dni od dnia publikacji na stronie internet. zamaw. informacji 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy każdy wykonawca składa oświadcz. o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitał. o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 

Wraz z oświadcz. wykonawca może przedłożyć dokumenty potw., że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 7 Wykonawca mający 

siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium RP zamiast dokumentów wskazanych w pkt. 5 

ppkt.2 i ppkt. 3 niniejszego rozdziału składa odpowiednio 1 dokument wystawiony w kraju w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 2 inform. 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 21.8. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. nie wystawia 

się dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 1 zastępuje się go 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 gospodar. właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium 

RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokument 

o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 2 niniejszego rozdziału. 

VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 

VI.4.3)Składanie odwołań 

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

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

Warszawa 

02-676 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 

24/04/2017 
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