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17/12/2021    S245 
Polska-Bydgoszcz: Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 

2021/S 245-643875 
Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

 
Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego – www.biziel.umk.pl dnia 17.12.2021 r. Zdjęto dnia .................................. 

 
Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE 
 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa i adresy 

Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy 
Krajowy numer identyfikacyjny: 9532582266 
Adres pocztowy: ul. Ujejskiego 75 

Miejscowość: Bydgoszcz 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Kod pocztowy: 85-168 
Państwo: Polska 

Osoba do kontaktów: Przemysław Ściesiński - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018. 
E-mail: przetargi@biziel.pl 
Tel.: +48 5236-55-495 

Faks: +48 5236-55-752 
Adresy internetowe:  

Główny adres: www.biziel.umk.pl 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.5)Główny przedmiot działalności 
Zdrowie 

 
Sekcja II: Przedmiot 

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 
Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii 

Numer referencyjny: NZZ/64/P/21 
II.1.2)Główny kod CPV 

33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 

II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do siedziby zamawiającego asortymentu stosowanego do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, 

laparoskopii, ortopedii 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
II.1.6)Informacje o częściach 

To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 1 – Trokary optyczne 

Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141642 Akcesoria do drenażu 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Trokary optyczne 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Grupa 2 – Nożyczki, ssaki laparoskopowe jednorazowe 
Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

mailto:przetargi@biziel.pl?subject=TED
http://www.biziel.umk.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
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Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Nożyczki, ssaki laparoskopowe jednorazowe 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 36 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 3 – Dreny do pompy laparoskopowej 
Część nr: 3 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33141640 Dreny 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Dreny do pompy laparoskopowej 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 36 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 4 – Cystostomy 
Część nr: 4 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33141200 Cewniki 

33141240 Akcesoria cewnikowe 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Cystostomy 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Grupa 5 – Ostrza do piły Linvatec 
Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141411 Skalpele i noże chirurgiczne 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Ostrza do piły Linvatec 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Grupa 6 – Igły do szycia łąkotki 
Część nr: 6 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33141128 Igły do szycia 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Igły do szycia łąkotki 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 7 – Narzędzia do mikrochirurgii 
Część nr: 7 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33169000 Przyrządy chirurgiczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Narzędzia do mikrochirurgii 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupy 8 – Materiały opatrunkowe na blok operacyjny 
Część nr: 8 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33141110 Opatrunki 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Materiały opatrunkowe na blok operacyjny 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 9 – Zgłębnik żołądkowy 

Część nr: 9 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141200 Cewniki 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Zgłębnik żołądkowy 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Grupa 10 – Shunt szyjny 
Część nr: 10 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141620 Zestawy medyczne 
33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Shunt szyjny 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 11 – Wkręty kaniulowane z podkładkami 
Część nr: 11 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Wkręty kaniulowane z podkładkami 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 12 – Żel sterylny w saszetkach 

Część nr: 12 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33600000 Produkty farmaceutyczne 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Żel sterylny w saszetkach 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 13 – Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów 

Część nr: 13 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne 
33141411 Skalpele i noże chirurgiczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Asortyment elektrochirurgiczny - końcówki robocze do noża harmonicznego wraz z dzierżawą generatorów 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 14 – Kolano jednoprzedziałowe 
Część nr: 14 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33183100 Implanty ortopedyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Kolano jednoprzedziałowe 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 36 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 15 – Kotwice bezwęzłowe 
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Część nr: 15 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33183100 Implanty ortopedyczne 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Kotwice bezwęzłowe 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 16 – Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych 

Część nr: 16 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141120 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Pierścienie do mikrozespoleń naczyń krwionośnych 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 17 – Wielorazowe klipsy do czasowego zamykania naczyń dedykowane laparoskopii 

Część nr: 17 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141122 Klamry chirurgiczne 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 

II.2.4)Opis zamówienia: 
Wielorazowe klipsy do czasowego zamykania naczyń dedykowane laparoskopii 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 

Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Grupa 18 – Powlekana nić syntetyczna pleciona wchłanialna z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego 
Część nr: 18 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141121 Szwy chirurgiczne 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
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Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Powlekana nić syntetyczna pleciona wchłanialna z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 36 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 19 – Trokary 
Część nr: 19 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33141642 Akcesoria do drenażu 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Trokary 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 20 – Imadła laparoskopowe 
Część nr: 20 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Imadła laparoskopowe 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 21 – Termosy do laparoskopii 

Część nr: 21 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33162200 Przyrządy używane na salach operacyjnych 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Termosy do laparoskopii 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
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Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Grupa 22 – Obłożenia do zabiegów operacyjnych 

Część nr: 22 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

33141620 Zestawy medyczne 
33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Obłożenia do zabiegów operacyjnych 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 23 – Siatki przepuklinowe tytanizowane 
Część nr: 23 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  

Magazyn Medyczny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Siatki przepuklinowe tytanizowane 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji bieżącego zamówienia / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 

Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 

II.2.1)Nazwa: 
Grupa 24 – Siatki przepuklinowe anatomiczne 3D 
Część nr: 24 

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33140000 Materiały medyczne 

II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński 

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Blok Operacyjny w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75. 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Siatki przepuklinowe anatomiczne 3D 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 

Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki udziału 

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  

I. Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 
c) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, 

d) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w PLN (polskich złotych) nie mniejszą niż odpowiednio dla poniższych grup w PLN: 
Grupa 1 – 24 800.00 Grupa 2 – 154 000.00 Grupa 3 – 21 000.00 Grupa 4 – 13 000.00 Grupa 5 – 19 000.00 Grupa 6 – 10 000.00 Grupa 7 – 8 000.00 Grupa 8 – 95 000.00 

Grupa 9 – 3 500.00 Grupa 10 – 13 000.00 Grupa 11 – 5 900.00 Grupa 12 – 2 000.00 Grupa 13 – 324 000.00 Grupa 14 – 87 000.00 Grupa 15 – 29 000.00  
Grupa 16 – 22 000.00 Grupa 17 – 13 000.00 Grupa 18 – 46 000.00 Grupa 19 – 52 000.00 Grupa 20 – 53 000.00 Grupa 21 – 2 900.00 Grupa 22 – 53 000.00  

Grupa 23 – 22 000.00 Grupa 24 – 390 000.00 
Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej grupy zobowiązany jest przedłożyć dokument/y na sumę wartości wymaganych dla oferowanych grup. 
Uwaga: 

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w 
którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie 
ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w 
takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
II. Środki dowodowe - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne 

wymagane dokumenty: 
1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową: 

1.1. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie 
korzystał z zasobów innych podmiotów. 
1.2. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego 

urzędowego rejestru. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
1.3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i nr 2 do SWZ.(PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY i FORMULARZ OFERTY) 

1.4. Przedmiotowe środki dowodowe: 
a) Dokumenty opisujące oferowany przedmiot zamówienia (np. katalogi lub prospekty lub broszury lub instrukcja lub wyciągi z instrukcji użytkowania lub inne posiadane 
dokumenty opisowe) – dotyczy wszystkich grup. 

b) deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej oraz karta danych technicznych wytwórcy – dotyczy grupy 8 
c) Oświadczenie dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 7 do SWZ. 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
UWAGA:  

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złoży przedmiotowe środki dowodowe, które będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 2 dni robocze. Zamawiający zastrzega, że uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o 

którym mowa powyżej będzie mogło nastąpić jeden raz. Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek 
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, 
oferta będzie podlegać odrzuceniu albo zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (JEDZ). Zamawiający będzie 
żądał oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. W związku z zapisami art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 
2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert. 

Przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących środków dowodowych: 
2.1. Oświadczenie (JEDZ) – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SWZ.  

Uwaga: 
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dopuszcza się ogólne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu tychże warunków poprzez 

wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt ά – OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI. Wykonawca, w przypadku 
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie (JEDZ), podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

2.2. Odpisu lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest 

zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 
2.3. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzoną nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed złożeniem. 
2.4. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:  
a) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy,  

b) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  
d) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy – załącznik nr 5 do SWZ 

2.5. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej  
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. 

2.6. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w 
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Zamawiający wymaga aby z przedłożonego dokumentu/ów wynikało jednoznacznie, że postawiony warunek w 

postępowaniu wykonawca spełnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytów, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu 
dysponuje wykonawca na dzień wystawienia informacji, 

http://www.nbp.pl/
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2.7. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 PZP, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

2.8. Zamawiający informuje, że w przypadku nie złożenia na wezwanie dokumentów i oświadczeń lub wyjaśnienia prawidłowości i aktualności dokumentów złożonych przez 
Wykonawcę wraz z ofertą (tj. przed dokonaniem wezwania z art. 126) – Zamawiający uzna dokumenty / oświadczenia za aktualne i dokona ich oceny merytorycznej. 
Wypełniając przy tym dyspozycję wynikającą z treści art. 127 ust. 2 ustawy pzp. 

3. Podmioty zagraniczne. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.3 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.3. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem.  
3.2. Odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 2 

ppkt. 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument/dokumenty powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SWZ Rozdział III pkt. 3 lub gdy dokumenty te 

nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w 
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w SWZ Rozdział III pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

5.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt. 5.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
5.3. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: 

• ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania,  
• także wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie. 
5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1. oraz 

dokumenty i oświadczenia o których mowa w SWZ w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.2 – 2.5 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
5.5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia. 
5.6. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Udostępnienie zasobów: 
6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych , a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 
6.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w term inie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 
nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 
III. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy:  

1) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ustawie prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 455 ustawy pzp, na zasadach określonych w tej 
ustawie. 

2) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy produktami/wyrobami zamiennymi, przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co 
najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku czasowej 

lub trwałej niedostępności produktów/wyrobów określonych w umowie, w tym w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu/wyrobu będącego 
przedmiotem niniejszej umowy; Wykonawca zobowiązany jest do wykazania zaistnienia ww. okoliczności 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  

3) w zakresie zastąpienia produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, produktami/wyrobami zamiennymi przy zachowaniu parametrów i zakresu zastosowania co 
najmniej równorzędnych z produktami/wyrobami będącymi przedmiotem umowy i cenie jednostkowej nie wyższej niż określona w niniejszej umowie w przypadku 

wprowadzenia nowego produktu/wyrobu stanowiącego odpowiednik produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy, 
4) wymiany (uzupełnienia) elementów składowych urządzenia będącego przedmiotem używania w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie do obrotu przez Wykonawcę produkt 
zmodyfikowany (udoskonalony), z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego 

zastosowania, 
5) wymiany przedmiotu używania na inny o nie gorszych parametrach i zakresie zastosowania w przypadku wystąpienia wady przedmiotu używania, w sytuacji gdy 

zastąpienie przedmiotu używania takim samy przedmiotem jest niemożliwe lub znacznie utrudnione albo zajdą inne uzasadnione okoliczności, 
6) wymiany urządzenia będącego przedmiotem używania w sytuacji, gdy wprowadzony zostanie nowy produkt, z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować pogorszenia 
parametrów urządzenia i nie może to spowodować ograniczenia zakresu jego zastosowania, 

7) w zakresie przedłużenia czasu trwania umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w całości w okresie określonym w umowie; łączny okres obowiązywania 
umowy, której czas trwania został przedłużony, nie może być dłuższy niż 48 miesięcy 

2. Strony dopuszczają możliwość obniżenia cen jednostkowych w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na obniżenie ceny produktu/wyrobu będącego 
przedmiotem dostawy.  

3. W przypadku pojawienia się w ofercie handlowej Wykonawcy odpowiednika, któregokolwiek, kilku lub wszystkich produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy o 
parametrach nie gorszych niż określone w przedmiocie zamówienia, o cenie niższej niż cena produktów/wyrobów będących przedmiotem umowy, Zamawiający ma prawo 
żądać od Wykonawcy zastąpienia produktu/wyrobu będącego przedmiotem umowy na produkt/wyrób o cenie niższej. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 następuje na pisemny wniosek jednej ze stron. 
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IV. Podstawy wykluczenia Wykonawców 
a) Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

b) Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
V. Udostępnienie specyfikacji warunków zamówienia 
a) SWZ jest dostępna w formie elektronicznej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie krócej niż do dnia udzielenia 

zamówienia. 
b) SWZ można pobrać w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem – https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/ 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
Zgodnie z treścią załącznika do SWZ – projekt umowy oraz umowa depozytu. 

 
Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 18/01/2022 
Czas lokalny: 09:00 

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 

Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 15/04/2022 

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 18/01/2022 

Czas lokalny: 09:15 
Miejsce:  
Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. 018 – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy, POLSKA. 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Agnieszka Grejczyk – Blok Operacyjny, tel. +48 523655491 

Przemysław Ściesiński – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. +48 523655495 
Zamawiający nie zamierza przeprowadzenia jawnej sesji z otwarcia ofert z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on-line. 
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
Stosowane będą zlecenia elektroniczne 
Akceptowane będą faktury elektroniczne 

Stosowane będą płatności elektroniczne 
VI.3)Informacje dodatkowe: 

I. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) z dnia 11 września 2019 r. z 
zastosowaniem art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zamawiający, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona 

kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
II. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. Zamawiający wówczas będzie mógł unieważnić postępowanie na podstawie art. 257 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
III. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1. dotyczy grupy 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23: 
Nazwa i waga kryterium:  

Cena - 60%,  
Termin realizacji bieżącego zamówienia - 40% 

Sposób oceniania ofert: 
A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%] 
Gdzie: Cn – cena brutto najtańszej oferty, Cb – cena brutto badanej oferty. 

B. Kryterium: termin realizacji bieżącego zamówienia – wskaźnik T, obliczony będzie według wzoru: T = (Tp / Tmax) x 40 [%] 
Gdzie: Tp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Tmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 

2. dotyczy grupy 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 24 
Nazwa i waga kryterium:  
Cena - 60%;  

Termin uzupełnienia depozytu - 40% 
Sposób oceniania ofert: 

A. Kryterium: cena – wskaźnik C, obliczony będzie według wzoru: C = (Cn / Cb) x 60 [%] 
Gdzie: 
Cn – cena brutto najtańszej oferty, 

Cb – cena brutto badanej oferty. 
B. Kryterium: termin uzupełnienia depozytu – wskaźnik D, obliczony będzie według wzoru: D = (Dp / Dmax) x 40 [%] 

Gdzie: Dp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę, Dmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium 
VI.4)Procedury odwoławcze 

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676 

Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
http://www.uzp.gov.pl/
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1.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 2.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym 
że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.3.Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie 

Odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.4.Odwołanie wnosi się w 
terminie:1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej.2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 
sposób inny niż określony w ppkt .1.5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

Zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. II. Komunikacja w 

postępowaniu; 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/.2.Ofertę, dokumenty, 
oświadczenia składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej o 

której mowa w pkt. 1.3.Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@biziel.pl wprzypadkach:3.1. upłynął termin 
otwarcia,3.2. w sytuacjach awaryjnych.4.Komunikacja między 

Zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 5.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się 

datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że 
wiadomość została wysłana do zamawiającego.6.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

Składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.7.Maksymalny rozmiar jednego 

pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500 MB.8..Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a 

Miejscowość: Warszawa 
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587840 

Faks: +48 224587800 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
13/12/2021 
 

 
 

Zamawiający 
 

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/.2.Ofert
mailto:przetargi@biziel.pl?subject=TED
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
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