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Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony ul. Mirowska 15 
Osoba do kontaktów: Cezary Kołek w sprawach merytorycznych i Ewa Romanowska w sprawach 
formalnych 
42 -200 Częstochowa  POLSKA 
Tel.: +48 343702125 
E-mail: zp@zsm.czest.pl 
Faks: +48 343702135 
Adresy internetowe:   Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zsm.czest.pl 
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego 
oraz dynamicznego systemu zakupów) mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć na adres:  
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2) Rodzaj instytucji zamawiaj ącej  Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści  - Zdrowie 
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji z amawiaj ących  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
 
Sekcja II: Przedmiot zamówienia  
II.1) Opis 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą: 
Dostawa sprz ętu jednorazowego u żytku dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolo nego 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanyc h, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług – Dostawy - Kupno 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 
Magazyn Ogólny, Apteka Szpitalna 
Kod NUTS  
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy r amowej 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  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz ętu jednorazowego u żytku z podziałem na 24 
pakiety dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zesp olonego w Cz ęstochowie 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
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) Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.2.1) Całkowita wielko ść lub zakres:  



II.2.2)Informacje o opcjach  - Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach  - Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia 
zamówienia) 
 
Informacje o cz ęściach zamówienia  
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 

1) Krótki opis  - Rękawice chirurgiczne. 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 

1) Krótki opis  - Rękawice lateksowe 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 

1) Krótki opis  - Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, winylowe 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 

1) Krótki opis  - Papier EKG, KTG, Elektrody 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 

1) Krótki opis - Filmy RTG, Wywoływacz, Utrwalacz, Film DI-AT 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 

1) Krótki opis  - Elektrody różne 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 



3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 

1) Krótki opis  - Wzierniki ginekologiczne, Worki kolostomijne, osłonki na głowicę, Worki do 
dobowej zbiórki moczu, Ostrza chirurgiczne, Pojemniki na mocz ,Pojemniki do transportu 
materiału 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 

1) Krótki opis  - Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, cewniki, Przewód do 
cystoskopu 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 

1) Krótki opis  - Pojemniki wielorazowego użytku, Wkłady workowe, Klipsy tytanowe 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 

1) Krótki opis  - Rękaw papierowo - foliowy, Papier krepowy, Torebki posterylizacyjne, Osłony 
silikonowe na ostre narzędzia 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 

1) Krótki opis  - Pakiet kontrolny typu Bowiego - Dica, Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji 
parowej, Osłonka na ostrza, papierowa do sterylizacji parowej 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  



Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 

1) Krótki opis  - Jednorazowy włókninowy zestaw pościeli, Wysokochłonny podkład higieniczny, 
Sterylne obłożenie do zabiegu cystoskopii, Sterylny pełnochłonny fartuch endoskopowy, 
Jednorazowy fartuch higieniczny, Jednorazowe męskie ubranie chirurgiczne, Jednorazowe 
damskie ubranie chirurgiczne, Czepki chirurgiczne 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 13 Nazwa: Pakiet nr 13 

1) Krótki opis - Rurka tracheostomijna, Rurka intubacyjna, Czujnik jednorazowy, Filtr oddechowy 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14 

1) Krótki opis  - Cewniki 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 15 Nazwa: Pakiet nr 15 

1) Krótki opis  - Układ oddechowy, Filtry oddechowe antybakteryjno - Wirusowe 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5)Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 16 Nazwa: Pakiet nr 16 

1) Krótki opis  - Linia z pojedynczym przetwornikiem do pomiaru ciśnienia, Kaniule bezigłowe, 
Czujnik temperatury 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 17 Nazwa: Pakiet nr 17 

1) Krótki opis  - Cewnik tętniczy PICCO, Zestaw monitorujący PICCO 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 



3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet nr 18 

1) Krótki opis  - Zestaw do operacji kończyn, Laminat trzywarstwowy 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 19 Nazwa: Pakiet nr 19 

1) Krótki opis  - Pieluchomajtki dla dorosłych 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20 

1) Krótki opis  - Przyrządy do przetaczania krwi, oraz płynów infuzyjnych 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 

33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 
3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiący 
załącznik nr 1 do SIWZ. 
Część nr: 21 Nazwa: Pakiet nr 21 

1) Krótki opis  - Strzykawki, Igły, Igły do nakłuć lędźwiowych, Igła do znieczuleń 
podpajęczynówkowych 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ 
Część nr: 22 Nazwa: Pakiet nr 22 

1) Krótki opis  - Cewniki, Dreny Kehr, Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, Kanki 
doodbytnicze, Dreny do drenażu jamy otrzewnej 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ 
Część nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23 

1) Krótki opis  - Rurki intubacyjne 



2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ 
Część nr: 24 Nazwa: Pakiet nr 24 

1) Krótki opis  - Kaniula do wkłuć obwodowych, Przyrząd do podawania płynów infuzyjnych, 
Kranik trójdrożny, Korek do kaniul Luer- Lock typu Combi 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
33140000, 33141320, 33141200, 33141640, 33141000, 33141420 

3) Wielko ść lub zakres  
4) Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji 
zamówienia  - Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
5) Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  
Szczegółowy opis wraz z ilościami określono w formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  
III.1) Warunki dotycz ące zamówienia  
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:  Przystępując do przetargu Wykonawca ma obowiązek 
wniesienia wadium w wysokości 28.987,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt siedem zł 00/100) lub w przypadku składania ofert częściowych odpowiednio dla 
poszczególnych pakietów: 
Wartość wadium dla poszczególnych pakietów: 
Pakiet Nr 1 - 1 480,00 PLN, 
Pakiet Nr 2 -    889,00 PLN, 
Pakiet Nr 3 - 1 889,00 PLN, 
Pakiet Nr 4 -    740,00 PLN, 
Pakiet Nr 5 -    444,00 PLN, 
Pakiet Nr 6 -    980,00 PLN, 
Pakiet Nr 7 - 1 815,00 PLN, 
Pakiet Nr 8 - 1 700,00 PLN, 
Pakiet Nr 9 -    870,00 PLN, 
Pakiet Nr 10 -1 297,00 PLN, 
Pakiet Nr 11 -   685,00 PLN, 
Pakiet Nr 12 - 2 070,00 PLN, 
Pakiet Nr 13 - 1 330,00 PLN, 
Pakiet Nr 14 - 1 000,00 PLN, 
Pakiet Nr 15 -    555,00 PLN, 
Pakiet Nr 16 -    200,00 PLN, 
Pakiet nr 17 - 1 018,00 PLN, 
Pakiet nr 18 -    130,00 PLN, 
Pakiet nr 19 - 1 660,00 PLN, 
Pakiet nr 20 - 1 277,00 PLN, 
Pakiet nr 21 - 2 037,00 PLN, 
Pakiet nr 22 - 2 440,00 PLN, 
Pakiet nr 23 -    315,00 PLN, 
Pakiet nr 24 - 2 166,00 PLN. 
Wadium może być wnoszone w formie: 
a) pieniądza; 
b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
c) gwarancji bankowych; 
d) gwarancji ubezpieczeniowych; 
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 
z póź. zm.). 



Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w 
banku: 
BGŻ S.A O/Częstochowa 25 2030 0045 1110 0000 0184 0230 
z dopiskiem Wadium – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je reguluj ących:  
Rozliczenie między Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w złotych 
polskich. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 60 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 
III.1.3) Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:  
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 zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne 
nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy występujący wspólnie), którzy nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp oraz spełniają 
warunki, określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, 
przez Wykonawców, że wykonali lub wykonują co najmniej jedną dostawę o rocznej wartości brutto 
nie niższą niż 1 361 800 PLN w przypadku składnia oferty na całość zamówienia, lub w przypadku 
składania oferty częściowej na jeden lub kilka z pakietów po jednej dostawie o łącznej wartości dla 
każdego z nich nie mniejszej niż 
— w Pakiecie nr 1 - 70 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 2 - 40 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 3 - 90 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 4 - 35 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 5 - 20 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 6 - 45 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 7 - 88 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 8 - 80 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 9 - 40 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 10 - 60 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 11 - 30 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 12 - 100 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 13 - 65 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 14 - 48 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 15 - 25 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 16 - 9 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 17 - 48 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 18 - 5 800,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 19 - 80 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 20 - 60 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 21 - 100 000,00 PLN, 



— w Pakiecie nr 22 - 110 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 23 - 13 000,00 PLN, 
— w Pakiecie nr 24 - 100 000,00 PLN. 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 
 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy PZP. i wobec których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły 
spełnia – nie spełnia w oparciu o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych 
w SIWZ. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U z 19.02.2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: 
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiący załącznik nr 3 do 
SIWZ. 
3) Oświadczenia o posiadaniu aktualnego świadectwa rejestracji lub świadectwa dopuszczenia do 
obrotu lub świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia dostosowania lub pozytywna opinia 
o wyrobie medycznym lub deklarację zgodności CE – zgodnie ustawą z ustawą z dnia 20.05.2010 r. 
o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 107, poz.679) jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania w/w dokumentów zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, lub informację o działalności gospodarczej 
wygenerowaną z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG) 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 ofert, 
3) aktualnego zaświadczenia 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 w właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia 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 ofert, 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 
ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy 
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć: 
1) dowód wniesienia wadium; 
2) wypełniony i podpisany formularz asort- cenowy stanowiący załącznik nr 1; 
3) wypełniony i podpisany druk oferty stanowiący załącznik nr 2; 
4) oświadczenie o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 
stanowiący załącznik nr 5; 



5) oświadczenie o podwykonawcach stanowiący załącznik nr 6; 
6) informacje nt. przynależności do grupy kapitałowej stanowiącą. załącznik nr 7; 
7) zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 8; 
8) oświadczenie Wykonawcy – Wykaz dostaw stanowiący załącznik nr 9. 
III.2.2) Zdolno ść ekonomiczna i finansowa  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, 
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona 
oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy PZP. 
III.2.3) Kwalifikacje techniczne  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 
ustawy PZP. 
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrze żonych  
III.3) Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi  
III.3.1) Informacje dotycz ące okre ślonego 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 zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do 
udziału  
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia  - Najniższa cena 
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 instytucj ę zamawiaj ącą: MSZ.ZP/31/2014 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia  : nie 
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatko wych lub dokumentu opisowego  
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 
24.11.2014 r. -  Godzina 10:00 
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu  
24.11.2014 r .- Godzina 10:00 
IV.3.5) Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  
kandydatom  
IV.3.6) Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post ępowaniu  - polski. 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert  - Data: 24.11.2014 r.  – Godzina 10:30 
Miejscowość: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 Pawilon G 
pokój Nr 14 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 
VI.1) Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3) Informacje dodatkowe  : Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia 
zmiany w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy 
1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia 
podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną; 
 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, 
a treścią oferty i/lub SIWZ; 



 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz 
zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca niemożnością 
realizacji przedmiotu umowy. 
Powyższe wskazane zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za 
zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem. 
VI.4) Procedury odwoławcze  
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Urząd Zamówień Publicznych KIO 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa POLSKA 
Tel.: +48 224587701 
Faks: +48 224587701 
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne   
Prezes KIO 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa  POLSKA 
Tel.: +48 224587701 
VI.4.2) Składanie odwoła ń 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcom, przysługują ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy – 
Prawo Zamówień Publicznych Środki ochrony prawnej. 
2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy 
Prawo Zamówień publicznych tj 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpatrywaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280); 
 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 
sposobu pobierania wpisu do odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym 
i sposobu ich rozliczenia (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 
Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. 
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa 
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. 
VI.4.3) Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
Urząd Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa  POLSKA 
Tel.: +48 224597701 
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
13.10.2014 
 


