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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439314-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Wyroby do dializy nerkowej
2021/S 168-439314

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://szpitallapy.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
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa trzech aparatów do hemodializy oraz dostawa specjalistycznych zużywalnych materiałów 
technicznych i medycznych do ww. aparatów
Numer referencyjny: ZP/28/2021/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33181520 Wyroby do dializy nerkowej

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Dzierżawa trzech aparatów do hemodializy oraz dostawa specjalistycznych 
zużywalnych materiałów technicznych i medycznych do ww. aparatów”. Przedmiot zamówienia obejmuje 
dzierżawę trzech aparatów oraz dostawę materiałów zużywalnych, tj. kompletu linii krwi tętniczej i żylnej, 
komponenty wodorowęglanowej, koncentratu kwaśnego, filtru płynu dializacyjnego oraz preparatu do 
chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w 
postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. Właściwość przedmiotu zamówienia nie pozwala dokonać podziału zamówienia na 
części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33181520 Wyroby do dializy nerkowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dzierżawa trzech aparatów do hemodializy oraz dostawa specjalistycznych 
zużywalnych materiałów technicznych i medycznych do ww. aparatów”. Przedmiot zamówienia obejmuje 
dzierżawę trzech aparatów oraz dostawę materiałów zużywalnych, tj. kompletu linii krwi tętniczej i żylnej, 
komponenty wodorowęglanowej, koncentratu kwaśnego, filtru płynu dializacyjnego oraz preparatu do 
chemiczno-termicznej dezynfekcji i dekalcyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, w opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w 
postanowieniach przyszłej umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych. Właściwość przedmiotu zamówienia nie pozwala dokonać podziału zamówienia na 
części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 441, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji 
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych odczynników w sytuacji 
wyczerpania przewidzianego w postępowaniu asortymentu w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości określonej 
w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji Zamawiający 
celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej 
odczynników.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć: formularz asortymentowo-cenowy, opis przedmiotu 
zamówienia -zał nr 8 do SWZ, zobowiązanie do udostępnienia zasobów – jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo 
upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do 
reprezent. w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - (jeżeli dotyczy

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 określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Okres obowiązywania umowy 
liczony jest od dnia podpisania protokołu zdawczo–odbiorczego dzierżawionych aparatów. Zamawiający 
w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji polegającego na możliwości 
zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych produktów, w sytuacji wyczerpania asortymentu, w ilości 
nieprzekraczającej 50% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności w terminie do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury, przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/12/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy, budynek 
administracji, pokój 107.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający pobiera przesłane oferty za pośrednictwem miniPortalu, następnie 
je odszyfrowuje i otwiera. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Zamawiającego.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, b) art. 108 ust. 1 
pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,- 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informacje z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie o którym mowa w 15.1.1 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, lub gdy dokumenty te 
nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się 
je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokumenty 
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. (Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w 
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sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy z dnia 30 grudnia 2020 r., poz. 2415)
2) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, 
art. 108 ust. 1 pkt 5 oraz art. 108 ust. 1 pkt 6 – załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę w trybie art. 273 ust. 1 ustawy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenia 
na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt 15.1 SWZ; oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy – 
załącznik nr 3 do SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jez̨eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamǫwienia oraz 
poniǫsł lub moz̨e ponies̨c̨ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisǫw pzp (Dział IX 
Środki ochrony prawnej) pzp.
Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynnos̨c̨ Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, w tym na zapis projekt umowy; b) zaniechanie czynnos̨ci w 
postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, do ktǫrej Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o ktǫrym 
mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pos̨rednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/08/2021
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