
Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 

tys. euro na dostawy materiałów jednorazowego użytku. 

Numer ogłoszenia: 30678 - 2015; data zamieszczenia: 11.02.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach , ul. dr. Edwarda 

Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, faks 087 5162341. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.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: Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na dostawy 

materiałów jednorazowego użytku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa materiałów jednorazowego użytku z podziałem na 11 pakietów: Pakiet 1. Rękawice. 

Pakiet 2. Materiały opatrunkowe, zestawy do cewnikowania, zestawy do zmiany opatrunku. Pakiet 3. 

Folie i opatrunki. Pakiet 4. Sterylizacja. Pakiet 5. Igły, strzykawki, cewniki, przyrządy do przetaczania 

krwi. Pakiet 6. Zestawy sterylne, setony, papier krepowany, taśmy samoprzylepne, torebki i rękawy 

papierowo-foliowe. Pakiet 7. Czepki do mycia głowy pacjenta i szczoteczki-patyczki do higieny jamy 

ustnej. Pakiet 8. Zestawy sterylne, kompresy. Pakiet 9. Kaniule bezpieczne, aparatu do infuzji, 

zestawy do żyły centralnej, igły. Pakiet 10. Fartuchy, ubrania chirurgiczne, serwety, buty operacyjne. 

Pakiet 11. Worki stomijne.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1, 33.14.11.16-6, 33.14.11.19-7, 

33.14.11.10-4, 33.14.10.00-0, 33.19.90.00-1, 33.19.80.00-4, 33.14.13.20-9, 33.14.13.21-6, 

33.14.13.10-6, 33.14.16.20-2, 33.19.00.00-8, 33.14.14.20-0, 33.14.00.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium. 

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 przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W szczególności wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. W celu potwierdzenia uprawnień do 

wykonywania określonej działalności wykonawca winien załączyć: - aktualny dokument 

potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie wg załącznika 

nr 2 do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie wg załącznika 

nr 2 do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie wg załącznika 

nr 2 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie wg załącznika 

nr 2 do SIWZ 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną 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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.1 wypełniony formularz oferty (wg załącznika nr 1) 1.2 wypełnione oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 1.3 wypełnione oświadczenie o braku 

podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2A) 1.4 wypełniony formularz cenowy (wg załącznika nr 3) 

1.5 oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (wg załącznika nr 5) 1.6 oświadczenie, że zaoferowany przez niego asortyment posiada 

wymagane deklaracje zgodności CE, normy, ulotki informacyjne, karty katalogowe, wpis lub 

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli jest wymagany) i udostępni je na każde żądanie 

Zamawiającego. 1.7 Zamawiający w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu z wymaganiami 

SIWZ zastrzega sobie możliwość wezwania Zamawiającego do złożenia próbek z poszczególnych 

pozycji na każdym etapie postępowania przetargowego. 1.8 dokumenty i oświadczenia potwierdzające 

spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. 6 SIWZ). 



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 - 90 

 2 - termin dostawy - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.szpital.sejny.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, ul. 

Dr E. Rittlera 2, 16 - 500 Sejny, Sekretariat. 

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 1. Rękawice. 

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

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.14.20-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2. Materiały opatrunkowe, zestawy do cewnikowania, zestawy do 

zmiany opatrunku.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Materiały opatrunkowe, 

zestawy do cewnikowania, zestawy do zmiany opatrunku.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1, 33.14.11.16-6, 33.14.16.20-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3. Folie i opatrunki.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Folie i opatrunki.. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.80.00-4, 33.14.11.11-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4. Sterylizacja.. 

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

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5. Igły, strzykawki, cewniki, przyrządy do przetaczania krwi.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igły, strzykawki, cewniki, 

przyrządy do przetaczania krwi.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9, 33.14.13.10-6, 33.14.10.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6. Zestawy sterylne, setony, papier krepowany, taśmy samoprzylepne, 

torebki i rękawy papierowo-foliowe.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy sterylne, setony, 

papier krepowany, taśmy samoprzylepne, torebki i rękawy papierowo-foliowe.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 33.14.11.19-7, 33.19.80.00-4, 

33.14.11.11-1, 33.19.80.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7. Czepki do mycia głowy pacjenta i szczoteczki-patyczki do higieny 

jamy ustnej.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Czepki do mycia głowy 

pacjenta i szczoteczki-patyczki do higieny jamy ustnej.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 



o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8. Zestawy sterylne, kompresy.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy sterylne, 

kompresy.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2, 33.14.11.19-7. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9. Kaniule bezpieczne, aparatu do infuzji, zestawy do żyły centralnej, 

igły.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kaniule bezpieczne, 

aparatu do infuzji, zestawy do żyły centralnej, igły.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9, 33.14.13.21-6, 33.19.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10. Fartuchy, ubrania chirurgiczne, serwety, buty operacyjne.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fartuchy, ubrania 

chirurgiczne, serwety, buty operacyjne.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11. Worki stomijne.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Worki stomijne.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. termin dostawy - 10 

 


