
Dz.U./S S48
10/03/2015
83170-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/13

10/03/2015 S48
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/13

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83170-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kielce: Materiały medyczne
2015/S 048-083170

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
Osoba do kontaktów: Sebastian Szaniawski
25-736 Kielce
POLSKA
Tel.:  +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Faks:  +48 413660014
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.wszzkielce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
EZ/ZP/9/2015 - dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, chirurgicznych, winylowych i foliowych na
potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:83170-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@wszzkielce.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, chirurgicznych, winylowych i
foliowych dla potrzeb oddziałów WSZZ w Kielcach:
pakiet nr 1
1. rękawice nitrylowe o obniżonej grubości - 1280 op
pakiet nr 2
1. rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - 50 000 par
pakiet nr 3
1. Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze 6.0; 6.5; 7,0; 7,5; 8,0;
8,5; - 200 000 par
2. Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, pokryte poliuretanem w rozmiarze6,0; 6,5; 7,0;
8,0 - 55 000 par
3. Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru, pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu - neopronowe
w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 - 600 par
4. Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L - 1000 par.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, chirurgicznych, winylowych i
foliowych dla potrzeb oddziałów WSZZ w Kielcach:
pakiet nr 1
1. rękawice nitrylowe o obniżonej grubości - 1280 op
pakiet nr 2
1. rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - 50 000 par
pakiet nr 3
1.Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze 6.0; 6.5; 7,0; 7,5; 8,0;
8,5; - 200 000 par
2. Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, pokryte poliuretanem w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0;
8,0 - 55 000 par
3. Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru, pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu - neopronowe
w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 - 600 par
4. Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L - 1000 par.
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II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1) Krótki opis

Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Rękawice nitrylowe o obniżonej grubości.- 1280 op.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka
1) Krótki opis

Rękawice diagnostyczne do procedur podwyższonego ryzyka - 50 000 par.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: 1. Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze 6.0; 6.5; 7,0; 7,5; 8,0;
8,5; 2. Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, pokryte poliuretanem w rozmiarze6,0; 6,5; 7,0;
8,0, 3. Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru, pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu - neopronowe w
rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0. 4. Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L
1) Krótki opis

1, Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane w rozmiarze 6.0; 6.5; 7,0; 7,5; 8,0;
8,5; - 200 000 par
2. Rękawica chirururgiczna z naturalnego lateksu, bezpudrowe, pokryte poliuretanem w rozmiarze6,0; 6,5; 7,0;
8,0 - 55 000 par
3. Rękawica chirurgiczna bez lateksu, bez pudru, pokryta kompozytem syntetycznego poliuretanu - neopronowe
w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0 - 600 par
4. Rękawice jednorazowe vinylowe, niejałowe, bezpudrowe w rozmiarze S, M, L - 1000 par.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe
1) Krótki opis

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, nitrylowe - 200 000 op.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Rękawice chirurgiczne
1) Krótki opis

1. rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna - 16 000 par
2. rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna - 46 000 par
3. rękawica chirurgiczna bezlateksowa, bezpudrowa, sterylna -2000 par
4. rękawica chirurgiczna, bezlateksowa, bezpudrowa, sterylna -4000 par
5. rękawica chirurgiczna, lateksowa, bezpudrowa, sterylna - 22 400 par

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe, półsyntetyczne nitrylowe - lateksowe,
kolorze jasny brąz, w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
1) Krótki opis

Rękawice chirurgiczne do zabiegów kardiochirurgicznych, bezpudrowe, półsyntetyczne nitrylowe - lateksowe,
kolorze jasny brąz, w rozmiarze 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 - 30 000 PAR.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Rękawice foliowe jednorazowe, niejałowe
1) Krótki opis

Rękawice foliowe jednorazowe, niejałowe - 20 000 op.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
36. Wysokość i termin wnoszenia wadium: Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany
jest do wniesienia wadium w wysokości:
Pakiet nr Wartość brutto PLN.
1 500 PLN
2 800 PLN
3 3 000 PLN
4 22 000 PLN
5 2 500 PLN
6 700 PLN
7 300 PLN
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wnoszenia wadium w formie
pieniężnej decyduje data uznania rachunku bankowego zamawiającego).
37. Forma wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy zamawiającego,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j: Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze
zm.).
38. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna: Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze musi:
1) być ważne przez cały okres związania ofertą,
2) zapewniać możliwość zaspokojenia roszczeń zamawiającego bezwarunkowo, nieodwołalnie i na jego
pierwsze żądanie,
3) przewidywać możliwość zatrzymania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami
w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 u.p.z.p. tj.:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., z przyczyn leżących
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., pełnomocnictw,
listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
39. Sposób wnoszenia wadium:
1) wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto PKO Bank Polski S.A. O/Kielce
83102026290000950200157107 z adnotacją „Wadium w sprawie nr EZ/ZP/9/2015 – „Dostawa rękawic na
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potrzeby WSzZ w Kielcach”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie kserokopii lub oryginału zaleca się
dołączyć do oferty.
2) wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć do oferty w formie oryginału
40. Zwrot wadium:
1) z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a u.p.z.p., zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, rozumiane jako - zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)
co najmniej dwie dostawy których przedmiotem był asortyment o charakterze tożsamym lub zbliżonym z
przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika,
przychodnia) o wartości (umowy) brutto minimum:
dla pakietu nr 1 – 10 000 PLN - każda,
dla pakietu nr 2 – 18 000 PLN - każda,
dla pakietu nr 3 – 65 000 PLN - każda,
dla pakietu nr 4 - 500 000 PLN – każda,
dla pakietu nr 5 - 60 000 PLN – każda,
dla pakietu nr 6 - 17 000 PLN – każda,
dla pakietu nr 7 - 6 000 PLN – każda,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
- zapewniających należyte wykonanie zamówienia
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p.
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Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki określone w pkt 11 ppkt. 1– 4 może spełniać jeden z
wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b u.p.z.p.).
Uwaga: Dopuszczalne jest powołanie się przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego na potencjał, doświadczenie i sytuację innego podmiotu w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, a sprecyzowanych w SIWZ, pod warunkiem,
że wykonawca udowodni Zamawiającemu że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.
Jednakże, powoływanie się wykonawcy na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu jest możliwe wyłącznie pod
warunkiem, iż podmiot ten będzie brał udział w wykonaniu zamówienia, co do zasady jako podwykonawca.
12. Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 u.p.z.p.
(zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ),
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie może złożyć jeden wykonawca w imieniu
swoim i pozostałych wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki udziału w
postępowaniu
2) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 u.p.z.p. (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4b do SIWZ),
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) 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 Prawo zamówień publicznych - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) 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 ofert,
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz
spółki cywilnej.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
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 ofert.
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Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) zaświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia jak również w przypadku spółki cywilnej zaświadczenie na rzecz
spółki cywilnej.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz pkt 10
i 11 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p.,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga:
— W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
— Informację składają wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197, poz.
1661 ze zm.).
8) wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 2 dostaw wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane (zgodnie z
załączonym wzorem – załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Wykonawca w w/w wykazie wskazuje wyłącznie dostawy o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu
zamówienia o wartości brutto umowy minimum: dla pakietu nr 1 – 10 000 PLN - każda, dla pakietu nr 2 – 18 000
PLN – każda, dla pakietu nr 3 – 65 000 PLN – każda, dla pakietu nr 4 – 500 000 PLN – każda, dla pakietu nr 5 –
60 000 PLN – każda, dla pakietu nr 6 – 17 000 PLN – każda, dla pakietu nr 7 – 6 000 PLN – każda.. Do wykazu
Wykonawca winien załączyć dla co najmniej dwóch dostaw dowody, iż zostały wykonywane należycie.
Uwaga: Dowodami o których mowa powyżej w myśl § 1 ust 2 ust Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 2013r "(...)w sprawie rodzaju dokumentów(...)" są:
— poświadczenie należytego wykonania /wykonywania z tym, że w przypadku dostaw lub usług okresowych
lub ciągłych, które nie zostały zakończone przed upływem terminu składania ofert poświadczenie winno być
wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy należytego wykonania/wykonywania dostawy lub usługi jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w
tiret 1 niniejszej uwagi.
9) oświadczenie wykonawcy zawierające informacje o przynależności lub braku przynależności do grup/y
kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
przypadku przynależności do grup/y kapitałowej (zgodne ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ).
Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.
U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców,
którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.
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Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10) aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej – prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
w zakresie zaopatrywania podmiotów leczniczych / prowadzenie składu konsygnacyjnego / wytwarzanie lub
import produktów leczniczych - stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r prawo farmaceutyczne
(Dz.U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) lub inne zezwolenie/decyzję administracyjną wydane/ą na podstawie
obowiązujących przepisów prawa na podstawie którego/j Wykonawca świadczy dostawy/usługi w zakresie
objętym przedmiotowym zamówienia w przypadku gdy obrót asortymentem w danym pakiecie wymaga w/w
zezwolenia
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) koncesję może złożyć jeden wykonawca spełniający
samodzielnie warunki udziału w postępowaniu lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki
udziału w postępowaniu.
W przypadku, kiedy obrót asortymentem wskazanym w danym pakiecie nie wymaga w/w zezwolenia należy
załączyć stosowne oświadczenie z oznaczeniem pakietu, którego oświadczenie dotyczy.
11) jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Uwaga: Pisemne zobowiązanie, w którym podmiot trzeci zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego
oddania do dyspozycji i używania niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia, a w przypadku
polegania na wiedzy i doświadczeniu także uczestnictwa w jego realizacji, winno zawierać informacje, o których
mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 a-d Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzaju
dokumentów(…,) w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
12) w przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
pkt 11 ppkt 2 część I SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Wykonawca przedstawia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 12 ppkt 2) – 7) części I SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie w/w oświadczeń i
dokumentów na zasadzie (spełnia / nie spełnia).
13. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania zagranicą:
Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych
w pkt 12 ppkt 3, 4, 5, 7 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
2) 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
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całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert),
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (dokument musi być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych
w pkt 12 ppkt 6 składa:
4) 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, 10 i 11 u.p.z.p,
(dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
14. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13 ppkt 1, 2, 3, 4 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty muszą być wystawione
odpowiednio:
1) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa
w pkt 13 ppkt 1,
2) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa
w pkt 13 ppkt 2,
3) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa
w pkt 13 ppkt 3,
4) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentu o którym mowa
w pkt 13 ppkt 4.
15. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym, że w przypadku,
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Jakość. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
EZ/ZP/9/2015 - dostawa rękawic diagnostycznych, nitrylowych, chirurgicznych, winylowych i foliowych dla
potrzeb WSZZ w Kielcach

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.4.2015 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.4.2015 - 9:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
16. Pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty: Oferta musi dodatkowo
zawierać:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ),
2) wypełniony i podpisany formularz cenowo-asortymentowy, (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2
do SIWZ),
3) oświadczenie Wykonawcy o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy
(zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ),
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest ujawnić w. ww. oświadczeniu jaką część przedmiotu zamówienia
zamierza zlecić podwykonawcy. W przypadku nie złożenia w ofercie ww. oświadczenia Zamawiający uzna, iż
Wykonawca wykona całość przedmiotu zamówienia siłami własnymi.
4) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania
pełnomocnika,
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5) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) –
aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i
zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:
a) wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP
wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.
b) określenie zakresu pełnomocnictwa,
c) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.
6) dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
a) opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, itp., z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań
technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z zaznaczeniem
właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu w danym pakiecie dotyczą. Autentyczność ww.
dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,,
Uwaga: opisy, katalogi, specyfikacje załączone do oferty wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego
produktu dotyczą.
b) właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 10 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu
i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego
lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy wraz z załączeniem
innych dokumentów potwierdzających iż produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii
Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów,
Uwaga: certyfikaty/deklaracje załączone do oferty wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego produktu
dotyczą.
c) próbki materiałowe do oceny ofert w kryterium jakość w odniesieniu do asortymentu wskazanego:
— w pakiecie 1 - po 2 opakowania próbek ( op=250 szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 2 - po 2 opakowania próbek ( op=50 szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 3 - w poz. 1,2,3 po 5 par próbek z rozmiaru 7,0 i 7,5, w poz. 4 po 2 opakowania próbek ( op=100
szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 4 - po 2 opakowania próbek ( op=100 szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 5 - po 2 opakowania próbek ( op=250 szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 6 - po 2 opakowania próbek ( op=100 szt ) z rozmiaru M,
— w pakiecie 7 - po 2 opakowania próbek ( op=100 szt ) z rozmiaru M
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć próbki materiałowe na dzień terminu składania
Ofert. Próbka materiałowa podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art.
26 ustawy PZP. Nie złożenie próbki materiałowej w terminie składania ofert powoduje odrzucenie oferty.
d) na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w przedmiocie zamówienia ( załącznik nr 2 do SIWZ )
Wykonawca składa w ofercie protokoły badań producenta z kraju pochodzenia nie starsze niż z 2014r. do
serii dostarczonych próbek ( dotyczy Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 4 ) oraz certyfikat jednostki niezależnej
dopuszczający rękawice do kontaktu z żywnością.
7) dowód wniesienia wadium.
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Uwaga: zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.jedn. z 2010r. Nr 220,
poz. 1447) przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać
w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów,
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.3.2015

http://uzp.gov.pl
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