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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:8912-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Urządzenia do wspomagania serca
2019/S 006-008912
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79
Kalisz
62-800
Polska
Tel.: +48 627651397
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl
Faks: +48 627571323
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kalisz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.kalisz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów
Numer referencyjny: 2/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33182000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Sukcesywne dostawy urządzeń wszczepialnych oraz introducerów. Przedmiot zamówienia składa się z 21
niepodzielnych zadań, których szczegółowy opis w związku z ograniczoną ilością znaków znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 654 820.95 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 21

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca SSIR z elektrodami - 30 szt.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca VVIR zaawansowane
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Jednojamowe stymulatory do stałej stymulacji serca zaawansowane - 5 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami podstawowe - 115 szt

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami średniozaawansowane - 10 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dwujamowe stymulatory do stałej stymulacji serca DDDR z elektrodami zaawansowane - 15 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dwujamowe stymulatory z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi i terapeutycznymi do stałej stymulacji
serca DDDR z elektrodami
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dwujamowe stymulatory z zaawansowanymi funkcjami diagnostycznymi i terapeutycznymi do stałej stymulacji
serca DDDR z elektrodami - 5 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową
elektrodą lewokomorową
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z czteropolową
elektrodą lewokomorową - 13 zestawów

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P
średniozaawansowany
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P
średniozaawansowany - 13 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P zaawansowany
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P zaawansowany 6 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego o energii defibrylacji 35 J - 40 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności
tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora jednojamowego z możliwością monitorowania oporności
tkanki płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J - 40 zestawów

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
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki
płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z możliwością monitorowania oporności tkanki
płucnej i dostarczanej energii defibrylacji ≥40 J - 5 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera defibrylatora dwujamowego z telemonitoringiem o energii defibrylacji 35 J 5 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu
stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

09/01/2019
S6
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 21

Dz.U./S S6
09/01/2019
8912-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 21

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu
stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J - 15 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu
stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji kardiowertera – defibrylatora resynchronizującego z funkcją monitorowania progu
stymulacji w każdej jamie serca, o energii dostarczanej 35 J z elektrodą lewokomorową czteropolową - 20
zestawów

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw do implantacji stymulatora synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw do implantacji stymulatora synchronizującego z funkcją defibrylacji o energii dostarczanej 40 J - 30
zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej
komory
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw Kardiowertery-defibrylatory z funkcją resynchronizacji z możliwością wielobiegunowej stymulacji lewej
komory - 15 zestawów

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji w przedsionku
Część nr: 18
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kardiowerter-defibrylator jednojamowy z funkcją detekcji w przedsionku - 5 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Elektrody diagnostyczne sterowalne do zatoki wieńcowej - 25 szt

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
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Introducery
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Introducer - 600 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
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Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Akcesoria do implantacji urządzeń wszczepialnych
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zaślepki - 40 szt, kapturki - 40 szt

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Kryteria oceny ofert:
Cena brutto – waga 60 pkt.
Termin płatności – waga 40 pkt.

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 stawia w niniejszym postępowaniu warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa następujące dokumenty
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
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dokument potwierdzający że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 tekst jednolity z późn. zm);
d) 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,
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4a, b, d - składa:
— informację 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 której dotyczy informacja albo dokument
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 - informacja, dokument lub dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
f) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4e, zastępuje się je 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 gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty
powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 4e.
Z uwagi na ograniczoną ilością znaków dalsza część inf. dot. oświadczeń i dokumentów znajduje się w pkt III.
1.2 oraz VI.3 nin. ogłoszenia
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych
poniżej wysokościach dla poszczególnych zadań:
Zadanie nr 1 – 1 700,00 PLN
Zadanie nr 2 – 300,00 PLN
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Zadanie nr 3 – 8 000,00 PLN
Zadanie nr 4 – 1 000,00 PLN
Zadanie nr 5 – 1 400,00 PLN
Zadanie nr 6 – 500,00 PLN
Zadanie nr 7 – 3 000,00 PLN
Zadanie nr 8 – 3 000,00 PLN
Zadanie nr 9 – 1 500,00 PLN
Zadanie nr 10 – 10 000,00 PLN
Zadanie nr 11 – 10 000,00 PLN
Zadanie nr 12 – 1 500,00 PLN
Zadanie nr 13 – 1 500,00 PLN
Zadanie nr 14 – 7 000,00 PLN
Zadanie nr 15 – 14 000,00 PLN
Zadanie nr 16 – 15 000,00 PLN
Zadanie nr 17 – 10 000,00 PLN
Zadanie nr 18 – 2 000,00 PLN
Zadanie nr 19 – 800,00 PLN
Zadanie nr 20 – 500,00 PLN
Zadanie nr 21 – 300,00 PLN
Ciąg dalszy wykazu dokumentów z pkt. III.1.1
g) oświadczenia i dokumenty, których mowa w pkt 4a-f - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp. (Dz.U. 2018 poz. 1986)
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz 24 ust. 5 pkt. 8.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych
poniżej wysokościach dla poszczególnych zadań:
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia znajdują się, w SIWZ i załącznikach do niej.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 12/02/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 12/02/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych, kondygnacja 3, pokój 7.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich.
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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:
Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów.
1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą:
a) oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie wypełnionego jednolitego dokumentu JEDZ,
b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,
c) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ,
d) dowód wniesienia wadium (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna),
e) pełnomocnictwo do podpisania oferty - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba/osoby działające na jego
podstawie,
f) dokument ustanawiający pełnomocnika w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 ustawy),
g) oświadczenie dotyczące danych określonych w pkt. Q.1 SIWZ,
h) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - każdego wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie,
i) oświadczenia w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału
w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu - dotyczące podmiotów na zasoby których powołuje się
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wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w
jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
2. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
3. Wykaz aktualnych na dzień złożenia wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełniania
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, które
wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego:
— Zamawiający nie żąda w powyższym zakresie złożenia żadnych dokumentów
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej brak do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty
w postępowaniu – wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Informacja dotycząca składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 23 ustawy). W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie:
a) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) wraz z ofertą każdy z wykonawców musi złożyć dokument, o którym mowa w pkt D.1.h) - dokument ten
potwierdzać ma brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
c) każdy z wykonawców przekazuje oświadczenie o którym mowa w pkt. D.5 na zasadach tam określonych,
d) każdy z nich na wezwanie zamawiającego musi złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt
D.4.a - f,
e) przekazywanie oświadczeń i dokumentów w trakcie postępowania dokonywane będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem (liderem)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2019
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