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

www.dco.com.pl

Wrocław: Sukcesywna dostawa materiałów szewnych z podziałem na 2 pakiety.
Numer ogłoszenia: 321102 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu , pl. Hirszfelda 12, 53-
413 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3689584, faks 71 36 89 583; 36 89 234.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dco.com.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: Sukcesywna dostawa materiałów 
szewnych z podziałem na 2 pakiety..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa 
materiałów szewnych z podziałem na 2 pakiety..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

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: 1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 810,00
zł (słownie: osiemset dziesięć złotych) dla oferty całkowitej. Wadium dla ofert częściowych 
przedstawia się następująco: Dla pakietu I- 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) Dla pakietu 
II- 60,00 zł ( sześćdziesiąt złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 
2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

III.2) ZALICZKI

http://www.dco.com.pl/


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

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- co najmniej 1 zamówienia 
odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. Za 
zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia 
uważa się dostawę materiałów szewnych: 1. Dla pakietu I- o wartości co najmniej 15
000 zł brutto 2. Dla pakietu II- o wartości co najmniej 1 500 zł brutto W wypadku 
składania oferty na więcej niż jeden pakiet należy zsumować podane wyżej wartości 
( np. oferta składana na pakiet I i II- należy wykazać dostawę o wartości co najmniej 
16 500 zł brutto)

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; 

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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

• 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 -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące 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; 

• inne dokumenty
Odpowiednie  katalogi  producenta  zawierające  numery  katalogowe  oferowanych
produktów,  foldery  lub  materiały  źródłowe  producenta  w  czytelny  i  jasny  sposób
potwierdzające  spełnianie  parametrów  techniczno-użytkowych  opisanych  przez
Zamawiającego W SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany
za  niespełnienie  przez  oferowany  sprzęt  tychże  parametrów  i  spowoduje  odrzucenie
oferty,  chyba  ze  zachodzić  będą  przesłanki  określone  w  art.  26  ust.  3  ustawy.  W
przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć
dokument y wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich
dostępnych  źródłach  w  tym również  poprzez  zwrócenie  się  o  złożenie  dodatkowych



wyjaśnień przez Wykonawcę. W przypadku wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych Zamawiający żąda ważnych i aktualnych na
dzień otwarcia ofert dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu na terenie
RP m.in. jeżeli dotyczy Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez
jednostkę  notyfikowaną  ,  instrukcję  używania  wyrobu,  dokument  potwierdzający,  że
oferowany  wyrób  medyczny  został  zgłoszony  wpisany  do  Rejestru  wyrobów
medycznych  i  podmiotów  odpowiedzialnych  za  ich  wprowadzenie  do  obrotu  lub
dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych
nazwa  wyrobu  zgłoszona  wpisana  z  powiadomienia  do  rejestru  winna  odpowiadać
nazwie  handlowej  katalogowej  oferowanego  wyrobu.  Oświadczenie  Wykonawcy
potwierdzające spełnianie warunków określonych w SIWZ

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: najniższa cena.

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

W przypadku braku możliwości dostawy produktu objętego niniejszą umową z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie jego innym produktem o innej 
nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on spełniać warunki określone 
w opisie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i z zachowaniem ceny zawartej w ofercie 
wykonawcy. W przypadku zaprzestania produkcji wyrobu medycznego, Wykonawca za zgodą 
Zamawiającego dostarczy równoważny wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie 
Rzeczpospolitej Pospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i 
użytkowych i w takiej samej cenie jednostkowej. Zmiana opisana w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu 
może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy 
zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania oraz 
po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ oraz próbki o ile było wymagane w 
SIWZ Za obopólną zgodą stron, w przypadku nie wyczerpania wartości i asortymentu umowy przed
jej wygaśnięciem może być ona przedłużona do momentu wykorzystania całej wartości i 
asortymentu poprzez wprowadzeniu aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.dco.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.dco.com.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 
Wrocław, budynek H (Przychodnia), III piętro, pok. 312.

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

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: Nici specjalistyczne monofilamentowe, niewchłanialne...

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nici specjalistyczne 
monofilamentowe, niewchłanialne...

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Monofilamentowa nić syntetyczna, wchłanialna 90-110 dni, 
wytrzymałość węzła/ podtrzymywanie tkankowe 75-80% po 14 dniach od wszczepienia, około 40%
po 21 dniach, bezbarwne.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monofilamentowa nić 
syntetyczna, wchłanialna 90-110 dni, wytrzymałość węzła/ podtrzymywanie tkankowe 75-
80% po 14 dniach od wszczepienia, około 40% po 21 dniach, bezbarwne.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


