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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271087-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzozów: Materiały medyczne
2014/S 151-271087

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza
ul. Ks. J. Bielawskiego 18
Osoba do kontaktów: mgr Tomasz Telesz
36-200 Brzozów
POLSKA
Tel.:  +48 134309587
E-mail: zampub@szpital-brzozow.pl
Faks:  +48 134309587
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-brzozow.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
Podmiot prawa publicznego

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:
Dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn
medyczny zamawiającego
Kod NUTS PL323

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271087-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zampub@szpital-brzozow.pl
www.szpital-brzozow.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
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku według 20 części. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

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): tak

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:
Wyroby medyczne jednorazowego użytku według 20 części.
Szacunkowa wartość bez VAT: 937 377,87 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

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

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 51 960 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Staplery skórne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
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Szacunkowa wartość bez VAT: 13 900 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Strzykawki trzyczęściowe, podwyższona szczelność-przeznaczone do pracowni cytostatyki
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 326 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Wkłady do kontrastu-strzykawka Medrad
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 700 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Filtry
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 080 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Oprzyrządowanie do platformy elektrochirurgicznej Force Triad
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 300 417,07 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Staplery okrężne
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1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 700 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Staplery okrężne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 78 750 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Elektrody do diatermii elektrochirurgicznych
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 000 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Zbiorniki przechwytujące płyny z folią ioban
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 600 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: Siatki przepuklinowe
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 967,20 PLN
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: Wyroby medyczne różne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 16 248,60 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: Ewakuator laparoskopowy
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 780 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: Wyroby medyczne różne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 794 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: Igły medyczne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 560 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16
Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych
1) Krótki opis
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 935 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17
Nazwa: Ostrza chirurgiczne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 300 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18
Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 050 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19
Nazwa: Wyroby medyczne różne
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 28 830 PLN

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20
Nazwa: Serwety zabiegowe i akcesoria do zabiegów chirurgicznych
1) Krótki opis

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 55 480 PLN

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:
Od wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga złożenia wadium w
następujących wysokościach:
— część nr 1 – 1 500 PLN,
— część nr 2 – 400 PLN,
— część nr 3 – 1 300 PLN,
— część nr 4 – 1 000 PLN,
— część nr 5 – 800 PLN,
— część nr 6 – 9 000 PLN,
— część nr 7 – 600 PLN,
— część nr 8 – 2 300 PLN,
— część nr 9 – 800 PLN,
— część nr 10 – 190 PLN,
— część nr 11 – 500 PLN,
— część nr 12 – 480 PLN,
— część nr 13 – 80 PLN,
— część nr 14 – 900 PLN,
— część nr 15 – 500 PLN,
— część nr 16 – 1 000 PLN,
— część nr 17 – 90 PLN,
— część nr 18 – 3 500 PLN,
— część nr 19 – 800 PLN,
— część nr 20 – 1 600 PLN.
Jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu to należy go wpłacić na numer konta: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Brzozowie nr konta: 2886 4211 1320 1193 1258 3900 01.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Przelew – 60 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby
reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi,
precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:
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1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawców powyższych warunków na podstawie wymaganych przez
zamawiającego dokumentów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
2 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
3. Informacje o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
5. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań jakościowych przez oferowany przedmiot zamówienia, czyli
Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
do klasy I z funkcją pomiarową, klasy I sterylnych, sterylnych zestawów i systemów zabiegowych, klasy IIa,
klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazu A, B,
wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych
deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego.
6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
PZP , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-11 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
10. 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 PZP, 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, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym
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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 notariuszem.
11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane:
1) pkt 2-4 i pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo miejsca zamieszkania osoby której dokument dotyczy, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10-11 ustawy.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, 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.
12. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniężna,
wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
13. Wskazanie przez wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

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

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
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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:
Sz.S.P.O.O. SZPiGM 3820/63/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.9.2014 -
11:59
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.9.2014 - 12:00

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: 15.9.2014 - 12:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Za 12 miesięcy

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

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia katalogów oraz próbek
zaoferowanego asortymentu w razie wątpliwości co do zgodności zaoferowanego asortymentu z zapisami
SIWZ.
2. Zamawiający wymaga aby formularz asortymentowo-cenowy zawierał co najmniej te elementy tabeli, jakie
znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia oraz wymaga uzupełnienia wymaganych
danych, np. producent, nr katalogowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.8.2014


