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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411569-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Opatrunki
2018/S 182-411569
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
000288366
Garncarska 11
Kraków
31-115
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Tokarczyk
Tel.: +48 126348282
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Faks: +48 124231565
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.krakow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.onkologia.krakow.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: instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa opatrunków
Numer referencyjny: ZP-271-73/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33141110

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa opatrunków w częściach opisanych w niniejszym ogłoszeniu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompresy i inne
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteki, siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji: w tym
1. Kompresy gazowe jałowe 10x10 x 2 szt. 8 warstw, 17 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 125 000 op.
2. Kompresy gazowe jałowe 5x5 x 2 szt. 8 warstw, 17 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 25 000 op.
3. Kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 x 2 szt. 8 warstw, 17 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 187 500 op.
4. Kompresy gazowe jałowe 7,5x7,5 x 10 szt. 8 warstw, 17 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 16 000 op.
5. Kompresy gazowe niejałowe 5x5 x 100 szt. 8 warstw, 13 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 1 500 op.
6. Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5 x 100 szt. 8 warstw, 13 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 1 800
op.
7. Kompresy gazowe niejałowe 10x10 x 100 szt. 8 warstw, 13 nitek, z podwiniętymi do środka brzegami 5 000
op.
8. Gaza opatrunkowa nj. 90 cm 17 nitek, pakowana po 100 m 400 mb
9. Opaska elastyczna tkana z zapinką wielokrotnego użytku 12 cm x 5 m 2 000 szt.
10. Opaska elastyczna tkana z 2 zapinkami wielokrotnego użytku 15 cm x 4 m 3 000 szt.
11. Opatrunek przylepny włókninowy chłonny jałowy 20 x 10 cm x 25 szt. 800 op.
12. Opatrunek przylepny włókninowy chłonny jałowy 20 x 8 cm x 25 szt. 350 op.
13. Opatrunek przylepny (klej kauczukowy) chłonny jałowy 25 x 10 cm x 25 szt. 600 op.
14. Opatrunek przylepny włókninowy chłonny jałowy 35 x 10 cm x 25 szt. 120 op.
15. Opatrunek przylepny włókninowy chłonny jałowy 7,2 x 5 cm x 50 szt. 1 600 op.
16. Lignina bielona arkusze x 5 kg 900 op.
17. Wkłady anatomiczne dla kobiet 44 x 16 cm x 30 szt., chłonność min. 750 g 450 op.
18. Wkłady anatomiczne dla kobiet 34 x 13 cm x 30 szt., chłonność min. 400 g 240 op.
19. Wkłady anatomiczne dla mężczyzn x 14 szt., chłonność min. 300 g 2 op.
20. Plaster na folii 2,5 cm x 9,2 m; szpulka a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 5800 szt.
21. Plaster na włókninie 2,5 cm x 9,2 m; szpulka a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 1 700 szt.
22. Opaska kohezyjna 8 cm x 4m 750 szt.
23. Majtki siatkowe elastyczne do mocowania wkładów L x 100 szt. 25 op.
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24. Majtki siatkowe elastyczne do mocowania wkładów XL x 100 szt. 50 op.
25. Opatrunek chłonny 4 warstwowy jałowy 10 x 10 cm x 25 szt. 400 op.
26. Opatrunek chłonny 4 warstwowy jałowy 10 x 20 cm x 25 szt. 600 op.
27. Opatrunek chłonny 4 warstwowy jałowy 15 x 25 cm x 10 szt. 160 op.
28. Serwety operacyjne gazowe nj. 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, z elementem RTG i trokiem, produkt finalny
po praniu wstępnym 12 000 szt.
29. Pianka do oczyszczania skóry z keratyną 400 ml 260 op
30. Wata bawełniano (70 %) - wiskozowa (30 %) 0,5 kg 20 op.
31. Gaza higroskopijna 8 warstw 20 nitek w rolkach typu Mullro 2 x (10 cm x 20 m) 6 op.
32. Pieluchomajtki rozmiar L, szt., minimalna chłonność 2 300 g, trójwarstwowy wkład chłonny, zakładki
wewnętrzne skierowane do środka, boki z oddychającej włókniny 7 000 szt.
33. Pieluchomajtki rozmiar M, szt., minimalna chłonność 2 100 g, trójwarstwowy wkład chłonny, zakładki
wewnętrzne skierowane do środka, boki z oddychającej włókniny 1 800 szt.
34. Podkłady chłonne 40x60 cm, szt., o zwiększonej wchłanialności - min. 700 g 5 000 szt.
35. Podkłady chłonne 60x90 cm, szt., o zwiększonej wchłanialności - min. 1 700 g 22000 szt.
36. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy 10x10 cm x 10 szt. 20 op.
37. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy trójkątny (na pięty i łokcie) 8x12 cm x 10 szt. 10 op.
38. Opatrunek hydrokoloidowy jałowy trójkątny (na część sakralną) 12x18 cm x 3 szt. 35 op.
39. Opaska dziana wiskozowa 10 cm x 4 m, a'1 szt. 5 000 szt.
40. Opaska elastyczna do ucisku o średniej mocy 20 cm x 5 m (o rozciągliwości 90 %) 4 000 szt.
41. Taśma chirurgiczna 10 cm x 10 m, a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 15 szt.
42. Taśma chirurgiczna 20 cm x 10 m, a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 10 szt.
43. Plaster na białej tkaninie 1,25 x 5 m, szpulka a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 750 szt.
44. Plaster na białej tkaninie 2,5 x 5 m, szpulka a'1 szt. z pełną identyfikacją produktu 1 000 szt.
i inne opisane w załączniku 1a
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
1. Wadium: 5 254,00 PLN.
2. Obowiązywanie umowy 24 miesiące od:

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Opatrunki typu Tegaderm, typu Jelonet, plastry typu Prestovis, typu Durapore, folia operacyjna typu Joban i in.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteki, siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgodnie z opisem załącznika 1a:
1. Folia operacyjna typu Joban 60x45 x 10 szt. 8 op.
2. Opatrunek typu Tegaderm owalny 8,5x10,5 x 50 szt. Do wkłuć centralnych z nacięciem. 50 op.
3. Opatrunek typu Tegaderm 6x7 x 100 szt. 380 op.
4. Plaster z opatrunkiem typu Prestovis 10 cm x 8 cm 400 szt
5. Plaster z opatrunkiem typu Prestopor 10 x 8 cm 100 szt.
6. Paski do zamykania ran typu Steri STRIP 6 mm x 100 mm (op. = 50 szt. x 10 pasków) 20 op.
7. Plaster typu Durapore 1,25 x 9,1-9,2 m 800 szt.
8. Plaster typu Durapore 5 m x 2,5 cm 120 szt
9. Folia chirurgiczna typu Steri-drape 28x25 cm x 10 szt. 20 op.
10. Przylepiec chirurgiczny bez papieru zabezpieczającego, z rozciągliwej włókniny na kleju akrylowym,
perforowany co 5 cm, wodoodporny, porowaty, oddychający, nie skleja się samoistnie 9,14 m x 5 cm 24 szt.
11. Opatrunek typu Jelonet 10x10 cm x 10 szt. 230 op.
12. Opatrunek typu Tegaderm 10 x 12 cm x 50 szt. 20 op.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
1. Wadium: 753,00 PLN.
2. Obowiązywanie umowy 24 miesiące od:

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Utleniona celuloza typu Surgicel
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteki, siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgodnie z opisem załącznika nr 1a:
1. Utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym o wym.: 5 cm x 7,5 cm x 12 szt.
2. Utleniona regenerowana celuloza o działaniu hemostatycznym o wym.: 10 cm x 20 cm x 12 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
1. Wadium: 104,00 PLN.
2. Obowiązywanie umowy 24 miesiące od:

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opatrunki specjalistyczne
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteki, siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji:
1. Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz
nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i
alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony
skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych).
Tubka 92 g. szt. 60
2. Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek
plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. Działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność
ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów
(załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). Atomizer 28 ml. (140 rozpyleń). szt. 40
3. Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 %
glukonianu chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze
wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10 x 12 cm, z ramką, metką i szerokim paskiem mocującym, z
wycięciem, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy III
opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium
na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja
zakażeń odcewnikowych.
Opakowanie zawiera 25 szt. op. 40
4. Samoprzylepny, trójwarstwowy, hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności
dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, pokryty klejem akrylowym, antybakteryjna, wodoszczelna
zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar 7,5 x 7,5 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. op. 12
5. Trójwarstwowy hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności dla ran o
umiarkowanym i obfitym wysięku, może być cięty w celu dopasowania do rany, antybakteryjna, wodoszczelna
zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar: 5 x 5 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. op. 13
6. Trójwarstwowy hydrokomórkowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności dla ran o
umiarkowanym i obfitym wysięku, może być cięty w celu dopasowania do rany, antybakteryjna, wodoszczelna
zewnętrzna warstwa foliowa. Rozmiar: 10 x 20 cm. Opakowanie zawiera 10 szt. op. 15
7. Opatrunek hydrokomórkowy, trójwarstwowy z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki przeznaczony
do opatrywania ran na pięcie lub łokciach, do ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku, można go docinać.
Rozmiar 10,5 x 13,5 cm. Opakowanie zawiera 5 szt. op. 25
8. Opatrunek poliuretanowy dwuwarstwowy, samoprzylegający, zawierający silnie wchłaniający materiał
umieszczony w matrycy poliuretanowej, pokryty wodoodporną powłoką, przeznaczony do ran o średnim i małym
wysięku, elastyczny, może być cięty. Rozmiar 10 x 10 cm. Opakowanie zawiera 5 szt. op. 15
9. Uniwersalne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych jak i innych
przylepców zawierające w swoim składzie aloes, nawilżają i pielęgnują skórę bez natłuszczania. Usuwają klej
hydrokoloidowy, akrylowy i na bazie gumy. Rozmiar 6 x 6 cm. Opakowanie zawiera 50 szt. op. 90
10. Foliowy opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym (piankowym) w kształcie plastra miodu, który
umożliwia obserwacje rany bez konieczności zmiany opatrunku. Zastosowana folia zapobiega przenikaniu
drobnoustrojów z zewnątrz (w tym MRSA)
I chroni przed wtórnym zakażeniem. Opatrunek jest wodoodporny, cechuje go wysoka paroprzepuszczalność
co zapobiega gromadzeniu się wilgoci zmniejszając ryzyko maceracji skóry. Rozmiar 20 cm x 10 cm; rozmiar
wkładu chłonnego 15,1 cm x 4,6 cm. Opakowanie zawiera 20 szt. op. 3
i inne zgodnie z opisem załącznika nr 1a.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna (jakość) / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)

Szacunkowa wartość

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
1. Wadium: 623,00 PLN.
2. Obowiązywanie umowy 24 miesiące od:

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Podkład higieniczny
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Magazyn Apteki, siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji:
1. Podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, umożliwiającymi
zabezpieczenie podkładu przed przesuwaniem się przez zawinięcie skrzydeł bocznych pod materac, rozmiar
całkowity podkładu: długość minimum 180 cm; szerokość: 70 cm, warstwa chłonna na środku – z pulpą
celulozową i z absorbentem wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej: 60 x 80 cm; chłonność 1 750 ml.
2

2

szt. 300 Od strony pacjenta: włóknina 15 g/m (lub min. 12 g/m ) miękka, przyjazna dla skóry, która zapewnia
komfort choremu; od spodu warstwa nieprzemakalna, mikroteksturowana, zapobiegająca przesuwaniu się
2

2

podkładu i marszczeniu pod pacjentem – folia PE 21 g/m (lub min. 18 g/m ) szt. 300
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
1. Wadium: 16,00 PLN.
2. Obowiązywanie umowy 24 miesiące od:
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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:
Warunki udziału w postępowaniu - art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiającego nie stawia warunków udziału
w postępowaniu.
Brak podstaw do wykluczenia z postępowania – art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Wykonawca spełni warunek
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli z treści złożonych oświadczeń lub oświadczeń
i dokumentów nie będą zachodziły przesłanki wykluczenia wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5
pkt 8 ustawy Pzp.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia - art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: Wymagania Zamawiającego do
spełnia przez oferowany przedmiot zamówienia:
Oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot
zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy o
wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 876) lub na podstawie innych odpowiednich
przepisów właściwych dla wyrobu medycznego
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
Jednolity europejski dokument zamówienia
Próbki - do oceny w kryterium Ocena techniczna Jakość.
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie o dopuszczeniu wyrobu medycznego do stosowania w Polsce
Karty techniczne
Podmioty zagraniczne:
Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp
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Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków
Po zamieszczeniu protokołu z otwarcia ofert:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji. Zmiany umowy zostały przewidziane we wzorze 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: tak

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: 30/10/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 30/10/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego pokój nr - Sekcja Zamówień Publicznych, II p., pion administracyjny
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Publiczna sesja otwarcia ofert

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
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

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: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie określonej w
art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018
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