
 

 

Ogłoszenie nr 537071-N-2019 z dnia 2019-04-15 r.  

Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o.: Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do 

Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Medyczne "Żelazna" Sp.z o.o., krajowy numer 

identyfikacyjny 12103423000000, ul. ul. Żelazna  90 , 01-004  Warszawa, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 225 369 378, e-mail a.lyda@szpitalzelazna.pl, faks 228 382 452.  



Adres strony internetowej (URL): https://www.szpitalzelazna.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

https://www.szpitalzelazna.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://www.szpitalzelazna.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  

Adres:  

Sekretariat Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednorazowych 

materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.  

Numer referencyjny: 6-W-D-03-2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
Zamawiający nie określa  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy jednorazowych 

materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” Sp. z o.o., zgodnie z bieżącym 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienie obejmuje 48 Zakresów (dopuszcza się 

składanie ofert częściowych na poszczególne Zakresy lub na całość zamówienia). Zakres nr 1 

– Cewniki Nelaton, Foley, Pezzer Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141200 - Cewniki Zakres 2 – Komplety jednorazowe Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna, 33140000 - 

Materiały medyczne Zakres nr 3 – Akcesoria do zestawu laparoskopowego Einstein Vision 

2.0 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały 

medyczne Zakres nr 4 – Zestaw do lewatywy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 5 – Pojemniki na odpady 

medyczne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały 

medyczne Zakres nr 6 – Prześcieradła jednorazowe 1 Nazwa i kod według Wspólnego 

Słownika Zamówień: CPV: 33198000-4 - Szpitalne wyroby papierowe Zakres nr 7 – Cewnik 

do odsysania wydzieliny z rurki intubacyjnej w systemie zamkniętym Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 – Materiały medyczne Zakres nr 8 – 



Elektroda do defibrylatora AED Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 9 –Osłonki do czujników temperatury głębokiej 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 10 – Żel do USG Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 11 – Akcesoria do systemu Cool Cap Nazwa i kod 

według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 12 

- Akcesoria do intubacji Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 13 – Rurka krtaniowa (LT-D) Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 14 – 

Dreny płuczące do endomatu Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 15 –Kaniula dożylna 26 G Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33141320-9 - Igły medyczne, 33141220-8 - - Kaniula 

Zakres nr 16 – Cewniki nelaton, różne rozmiary Nazwa i kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień: CPV: 33141200-2 - Cewniki Zakres nr 17 – Wkładki domaciczne Nazwa i kod 

według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 18 

– Strzykawki 20 ml w kolorze ciemnym Nazwa i kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 19 – Taśma do kinesiotapingu 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 20 – Test do diagnostyki przedwczesnego pęknięcia błon płodowych Nazwa i kod 

według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 21 

– Rękawice diagnostyczne 2 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 22 – Artykuły ochrony osobistej Nazwa i kod 

według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 33199000-1 

- Odzież medyczna Zakres nr 23 – Pokrowiec maty do fototerapii Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 24 – 

Środek zapobiegający zrostom 1 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 25 – Sprzęt do amniopunkcji Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 26 – 

Wkładka higieniczna Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 

- Materiały medyczne Zakres nr 27 – Kapcie fizelinowe Nazwa i kod według Wspólnego 

Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 28 – Akcesoria do 

CPAP Infant Flow Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - 

Materiały medyczne, Zakres nr 29 – Elektrody EKG dla noworodków Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 30 – Igła 

do linii krwi Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - 

Materiały medyczne Zakres nr 31 – Środek zapobiegający zrostom 3 Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 32 – 

Zestaw do odbarczania odmy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 33 – Nakładka na końcówkę sondy zewnętrznej 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 34 – Igła do amnioredukcji Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 35 – Membrana oraz pierścień mocujący do 

monitora Radiometer Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 

- Materiały medyczne Zakres nr 36 – Prześcieradło ochronne na stół operacyjny Nazwa i kod 

według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 37 

– Akcesoria do stomii system dwuczęściowy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika 

Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 38 – Prześcieradło jednorazowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 39 – Igła do podawania leków do ściany pęcherza moczowego w czasie cystoskopii 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 



Zakres nr 40 – Worki na mocz 2 Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 41 – Podkład ginekologiczno-położniczy jałowy 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne 

Zakres nr 42 – Rękawice chirurgiczne Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 

CPV: 33141420-0 - Rękawice chirurgiczne Zakres nr 43 – Rękawice diagnostyczne niejałowe 

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33141420-0 - Rękawice 

chirurgiczne Zakres nr 44 – Elektrod żelowa do badań eSMG Nazwa i kod według 

Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 45 – 

Kompres pochwowy Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - 

Materiały medyczne Zakres nr 46 – Łyżka do rękojeści światłowodowej typu Miller Nazwa i 

kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres 

nr 47 – Paseczki do mocowania czapeczek Baby log CPAP Nazwa i kod według Wspólnego 

Słownika Zamówień: CPV: 33140000 - Materiały medyczne Zakres nr 48 – Pokrowce na 

matę do fototerapii Bilicocon Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 

33140000 - Materiały medyczne Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie powinny 

posiadać dokładny i czytelny opis przedmiotu zamówienia na opakowaniu oraz stosowne 

certyfikaty lub atesty dopuszczające ich stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim 

prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinny odpowiadać określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu 

oferowanych środków wymagane prawem). Przedmioty dostawy zamieszczone w ofercie 

powinny być bezpieczne w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. Oznakowanie 

dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą 

być sporządzone w języku polskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 

Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia” (w formacie 

.xls). Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w 

Załączniku nr 2: „Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.” – w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 uPzp.  

 

II.5) Główny kod CPV: 33140000-3  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

33199000-1 

33141200-2 

33198000-4 

33141320-9 

33141220-8 

33141420-0 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT: 505148,67  

Waluta:  

PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 



lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, polegającym na wykonaniu, tj. zrealizowaniu, zakończeniu, także w 

przypadku świadczeń wykonywanych okresowo lub ciągłych co najmniej jednej dostawy 

jednorazowych materiałów medycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Dla 

zakresu nr 1 – 6 700,00 zł Dla zakresu nr 2 - 860,00 zł Dla zakresu nr 3 – 87 000,00 zł Dla 

zakresu nr 4 - 1 400,00 zł Dla zakresu nr 5 – 430,00 zł Dla zakresu nr 6 – 8 400,00 zł Dla 

zakresu nr 7 – 1 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 330,00 zł Dla zakresu nr 9 – 170,00 zł Dla 

zakresu nr 10 – 4 100,00 zł Dla zakresu nr 11 – 18 000,00 zł Dla zakresu nr 12 – 2 100,00 zł 

Dla zakresu nr 13 – 140,00 zł Dla zakresu nr 14 – 66 000,00 zł Dla zakresu nr 15 – 1 000,00 

zł Dla zakresu nr 16- 90,00 zł Dla zakresu nr 17- 400,00 zł Dla zakresu nr 18 – 18,00 zł Dla 

zakresu nr 19 - 1 600,00 zł Dla zakresu nr 20 – 2 500,00 zł Dla zakresu nr 21 - 50 000,00 zł 

Dla zakresu nr 22 – 7 300,00 zł Dla zakresu nr 23 – 2 000,00 zł Dla zakresu nr 24 – 12 700,00 

zł Dla zakresu nr 25 – 260,00 zł Dla zakresu nr 26 – 240,00 zł Dla zakresu nr 27 – 520,00 zł 

Dla zakresu nr 28 – 89 000,00 zł Dla zakresu nr 29 – 700,00 zł Dla zakresu nr 30 – 900,00 zł 

Dla zakresu nr 31 – 9 500,00 zł Dla zakresu nr 32 – 300,00 zł Dla zakresu nr 33- 900,00 zł 

Dla zakresu nr 34- 190,00 zł Dla zakresu nr 35- 3 500,00 zł Dla zakresu nr 36- 12 000,00 zł 

Dla zakresu nr 37 – 300,00 zł Dla zakresu nr 38 - 240,00 zł Dla zakresu nr 39 – 1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 40 - 6 000,00 zł Dla zakresu nr 41 – 4 600,00 zł Dla zakresu nr 42 – 4 900,00 

zł Dla zakresu nr 43 – 450,00 zł Dla zakresu nr 44 – 2 400,00 zł Dla zakresu nr 45 – 3 800,00 

zł Dla zakresu nr 46 – 600,00 zł Dla zakresu nr 47 – 280,00 zł Dla zakresu nr 48 – 18 000,00 

zł  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  



III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

należy dołączyć 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 7.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 7.7.2 SIWZ składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 7.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.8 powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.10. Jeżeli w kraju, w 

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.8., 

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. Pkt 7.9. stosuje się. 7.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego 

przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio 

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  



III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia wykazu dostaw wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

wymaganej wiedzy i doświadczenia jeżeli wykaże się wykonaniem co najmniej jednej 

dostawy jednorazowych materiałów medycznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: 

Dla zakresu nr 1 – 6 700,00 zł Dla zakresu nr 2 - 860,00 zł Dla zakresu nr 3 – 87 000,00 zł 

Dla zakresu nr 4 - 1 400,00 zł Dla zakresu nr 5 – 430,00 zł Dla zakresu nr 6 – 8 400,00 zł Dla 

zakresu nr 7 – 1 400,00 zł Dla zakresu nr 8 – 330,00 zł Dla zakresu nr 9 – 170,00 zł Dla 

zakresu nr 10 – 4 100,00 zł Dla zakresu nr 11 – 18 000,00 zł Dla zakresu nr 12 – 2 100,00 zł 

Dla zakresu nr 13 – 140,00 zł Dla zakresu nr 14 – 66 000,00 zł Dla zakresu nr 15 – 1 000,00 

zł Dla zakresu nr 16- 90,00 zł Dla zakresu nr 17- 400,00 zł Dla zakresu nr 18 – 18,00 zł Dla 

zakresu nr 19 - 1 600,00 zł Dla zakresu nr 20 – 2 500,00 zł Dla zakresu nr 21 - 50 000,00 zł 

Dla zakresu nr 22 – 7 300,00 zł Dla zakresu nr 23 – 2 000,00 zł Dla zakresu nr 24 – 12 700,00 

zł Dla zakresu nr 25 – 260,00 zł Dla zakresu nr 26 – 240,00 zł Dla zakresu nr 27 – 520,00 zł 

Dla zakresu nr 28 – 89 000,00 zł Dla zakresu nr 29 – 700,00 zł Dla zakresu nr 30 – 900,00 zł 

Dla zakresu nr 31 – 9 500,00 zł Dla zakresu nr 32 – 300,00 zł Dla zakresu nr 33- 900,00 zł 

Dla zakresu nr 34- 190,00 zł Dla zakresu nr 35- 3 500,00 zł Dla zakresu nr 36- 12 000,00 zł 

Dla zakresu nr 37 – 300,00 zł Dla zakresu nr 38 - 240,00 zł Dla zakresu nr 39 – 1 300,00 zł 

Dla zakresu nr 40 - 6 000,00 zł Dla zakresu nr 41 – 4 600,00 zł Dla zakresu nr 42 – 4 900,00 

zł Dla zakresu nr 43 – 450,00 zł Dla zakresu nr 44 – 2 400,00 zł Dla zakresu nr 45 – 3 800,00 

zł Dla zakresu nr 46 – 600,00 zł Dla zakresu nr 47 – 280,00 zł Dla zakresu nr 48 – 18 000,00 

zł 7.7.1.2 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
W celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w 

danej części/zakresie zamówienia, zostanie odrębnie wezwany przez Zamawiającego do 

złożenia następujących dokumentów: a. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów 

dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanych produktów, zgodnie z wymaganiami 

prawnymi w szczególności określonymi w ustawie o Wyrobach medycznych z 20 maja 2010 

roku – dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zaoferowanych produktów 



Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; b. 

oświadczenie Wykonawcy, iż oferowane wyroby posiadają deklarację zgodności producenta z 

odpowiednimi normami, certyfikat CE – ww. dokumenty t.j. deklarację zgodności, certyfikat 

CE - Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na wezwanie Zamawiającego - o ile dotyczy; c. 

komplet materiałów reklamowych lub katalogi/foldery z dokładnym opisem przedmiotu 

zamówienia (zwłaszcza parametrów wymaganych w SIWZ) oraz instrukcję użytkowania 

przedmiotu zamówienia w języku polskim (o ile dotyczy); d. na żądanie Zamawiającego (w 

przypadku wątpliwości Zamawiającego co do kompatybilności zaoferowanych drenów z nw. 

pompą), Wykonawca dostarczy dokument wystawiony przez producenta pompy MultiFlow 

PG145 potwierdzający kompatybilność zaoferowanych w zakresie nr 3 poz. nr 1 drenów z 

ww. pompą e. na żądanie Zamawiającego (w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do 

dopasowania zaoferowanego pokrowca z nw. optyką), Wykonawca dostarczy dokument 

wystawiony przez producenta optyki do kamery Einstein Vision 2.0 firmy Aesculap 

potwierdzający dopasowanie zaoferowanego w zakresie nr 3 poz. nr 2 pokrowca z ww. 

optyką  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt 6.2. SIWZ, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 

przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 

szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania 

oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 

nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 6.5. Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 6.4 SIWZ. 6.6. 

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 



 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 



 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 100,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  



 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  



Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczalność wprowadzania zmian do umowy, zgodnie z 

art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach i warunkach określonych w 

niniejszej Umowie, która może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: a. zmianę 

jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym 

zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu; b. zmianę elementów 

składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany; c. zmianę 

sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy; d. zmianę terminu realizacji poszczególnych 

dostaw przedmiotu umowy; e. zmianę ilości szczegółowego asortymentu objętego 

przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w 

wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości umowy w zakresie danego pakietu; f. 

obniżenia ceny netto. 2. Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 mogą być: a. 

modyfikacja lub udoskonalenie wprowadzonego produktu przez Wykonawcę ; b. przejściowy 

brak przedmiotu umowy, który jest spowodowany zaprzestaniem jego produkcji przez 

producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o 

parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy; c. zmiana 

organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego; d. konieczność prawidłowej realizacji przez 

Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności statutowej; e. 

konieczność zapewnienia podniesienia poziomu/jakości udzielanych świadczeń medycznych 

wykonywanych przez Zamawiającego; f. konieczność zapewnienia podniesienia 

poziomu/jakości działalności statutowej Zamawiającego; g. konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii; h. konieczność uwzględnienia zmian wynikających z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa; i. zmiana w inny sposób dostarczy pożytku 

Zamawiającemu. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku i na zasadach określonych w: - § 1 

ust 2 - § 2 ust. 3 i 4 - § 5 ust. 2 4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy 

realizację dodatkowych dostaw, nieobjętych zamówieniem określonym w § 1, w okresie do 3 

lat od dnia zawarcia niniejszej umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 

następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie jest dokonana z powodów ekonomicznych 

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości 

zamówienia określonej w § 2 powyżej. 5. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian 

w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, poza wskazanymi powyżej, również w 

następujących okolicznościach: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest 

okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, zaś wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie; b. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma 

zastąpić nowy Wykonawca: i. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 

nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, ii. w 

wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców; c. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 

r. i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 6. Każda ze 

zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz sporządzenia stosownego aneksu.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  



 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
BRAK  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


