
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.szpitalsokolka.pl 

 

Sokółka: Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2015 

Numer ogłoszenia: 129890 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. gen. Wł. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka, woj. 

podlaskie, tel. (085) 722 04 64, faks (085) 722 04 64. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalsokolka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Znak sprawy: SPZOZ BIEL / 2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży roboczej, 

ochronnej, obuwia dla pracowników gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV - 18100000-0 Odzież 

branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 18400000-3 Odzież robocza; 

33199000-1 Odzież medyczna.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 18.81.30.00-1, 18.40.00.00-3, 33.19.90.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

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

 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ) 

http://www.szpitalsokolka.pl/


 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem (w ciągu ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) co 

najmniej 2 dostaw których wartość jest nie mniejszy niż przedmiot zamówienia i charakter jest tożsamy z 

przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie (dodatek nr 5 do SIWZ) Dowodami, o których mowa w § 6. ust. 1.2 SIWZ mogą być: 1) poświadczenie, 

z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 

powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2)w przypadku zamówień na dostawy lub usługi - 

oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 

stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (dodatek nr 4.3 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 

1 Pzp (dodatek nr 4 do SIWZ) 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub 

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 



 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 

ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy 

przedłożyć: 

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

poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 1) firmowy, czytelny dokument producenta asortymentu z którego 

winno jednoznacznie wynikać, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia z podaniem strony i 

numeru pozycji asortymentu której dotyczy (katalog, prospekt, ulotka). 2) Wzornik kolorów tkaniny dla Grupy I poz. 4. 3) próbki 

tkanin z której zostanie wykonane zamówienie min. 300cm2 dotyczy grup I i III. 4) do oferty dołączyć świadectwo / certyfikat 

jakości tkanin użytych do realizacji zamówienia potwierdzający parametry tkaniny opisane przez zamawiającego - dotyczy Grup I, 

III, IV. 5) do oferty dołączyć tabelę rozmiarów odzieży - dotyczy Grup I, II, IV. 6) deklaracja zgodności CE - dotyczy Grup IV. 7) wpis 

lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych - dotyczy Grup IV. 8) karta techniczna tkanin potwierdzająca gramaturę i skład - 

dotyczy Grup IV. 9) wyniki badań tkanin wykonane przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzające parametry techniczne 

zgodnie z normą PN EN 13795 w wymaganym zakresie - dotyczy Grup IV. 10) Instrukcja użytkowania - dotyczy Grup V. 4 

Informacja o innych oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy. 1)wypełniony w całości formularz oferty, 

asortymentowo-cenowy, wykaz dostaw (dodatek nr 1, 2, 5 do SIWZ) 2)upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, o 

ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, 3)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 6 ust.2 pkt.1. SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4)W przypadku, gdy ofertę składają 

wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa 

określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 



IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny min. 15 dni max. 25dni - 5 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

§ 6 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za dostarczony asortyment cenę określoną w kalkulacji podanej w ofercie 

przetargowej Wykonawcy przelewem bankowym w terminie do 60 dni od dnia doręczenia faktury, rachunku. 2. Strony ustalają, 

że ceny określone w kalkulacji oferty Wykonawcy mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy to jest zmiany stawki VAT, przy czym zmiany cen będą następowały o taki sam procent jaki wynika ze zmian 

niezależnych od Wykonawcy, bez procentowego zwiększenia przysługującej mu marży. 3. W razie zmiany cen zgodnie z zapisem 

§6 ust.2 Wykonawca przed realizacją zamówienia dostarczy Zamawiającemu pisemny aneks do umowy. 4. W razie nie 

dopełnienia postanowień zapisu §6 ust.3 mimo zaistnienia przesłanek §6 ust.2 Wykonawcy będzie przysługiwała nowa cena od 

dnia akceptacji pisemnego aneksu do niniejszej umowy przez Zamawiającego. 5. Dopuszcza się możliwość obniżenia cen 

jednostkowych towaru. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

www.szpitalsokolka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Sokółce 16-100 Sokółka; ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, parter pok. 128. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2015 godzina 10:00, miejsce: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 16-100 Sokółka; ul. gen. Władysława Sikorskiego 40, parter, 

sekretariat pok. 105. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa I. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odzież dla personelu medycznego. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0. 

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

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

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny min. 15 dni max. 25dni - 5 



CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa II. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubranie i obuwie robocze dla pracowników 

gospodarczych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.10.00.00-0, 18.81.30.00-1, 18.40.00.00-3. 

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

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

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny min. 15 dni max. 25dni - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa III. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: bielizna, odzież dziecięca. 

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

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

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

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny min. 15 dni max. 25dni - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Grupa IV. 

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

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

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

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

o 1. Cena - 95 

o 2. Termin dostawy w zakresie dopuszczonym do oceny min. 15 dni max. 25dni – 5 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                                                                                                          Jerzy Kułakowski 

 


