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Ogłoszenie nr 551281-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: Dostawy odzieży dla kierowców,
sanitariuszy, ratowników medycznych oraz zespołu wyjazdowego karetki „N”, obuwia
wielosezonowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
siedziba zamawiającego, Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy odzieży dla kierowców,
sanitariuszy, ratowników medycznych oraz zespołu wyjazdowego karetki „N”, obuwia
wielosezonowego.
Numer referencyjny: Zp/29/PN-27/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Liczba pakietów – 2 Pakiet nr 1 – Odzież dla kierowców, sanitariuszy, ratowników
medycznych oraz zespołu wyjazdowego karetki „N” Pakiet nr 2 – Obuwie wielosezonowe

II.5) Główny kod CPV: 33199000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
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18800000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 33199000-1 – odzież medyczna (dotyczy pakietu nr
1) Dodatkowe kody CPV : 18800000-7 obuwie (dotyczy pakietu nr 2)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru
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– na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w
zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności odzież
medyczna (dotyczy pakietu nr 1), obuwie (dotyczy pakietu nr 2) na kwotę minimum: dla pakietu nr
1 – 29 000,00zł; dla pakietu nr 2 – 3 000,00 zł; każda z dostaw;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2. Wykaz dostaw wykonanych
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności odzież medyczna (dotyczy pakietu nr 1),
obuwie (dotyczy pakietu nr 2) na kwotę minimum: dla pakietu nr 1 – 29 000,00zł; dla pakietu nr 2
– 3 000,00 zł; każda z dostaw; 3. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia
dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175). 4. Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w
języku polskim- z dokładnym wskazaniem, którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy
dany opis, fotografia (katalog). Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu
zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku braku możliwości
jednoznacznej oceny czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania z załącznika nr 1
do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania próbki którejkolwiek pozycji z
pakietu budzącej wątpliwość.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

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

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

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

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem danych
osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu • inspektorem
ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Pan
Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 6489696; Dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawy odzieży dla kierowców, sanitariuszy, ratowników medycznych
oraz zespołu wyjazdowego karetki „N”, obuwia wielosezonowego nr Zp/29/PN-27/19 prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa
Pzp”; • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez
Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w
odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; • Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych jego dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
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RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: - w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część

Odzież dla kierowców, sanitariuszy, ratowników medycznych oraz zespołu
1 Nazwa:

nr:

wyjazdowego karetki „N”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Ubranie
wyjazdowe letnie (spodnie, bluza, koszulka) z napisem SANITARIUSZ - KIEROWCA kpl. 7 2. Ubranie
wyjazdowe letnie (spodnie, bluza, koszulka) z napisem RATOWNIK MEDYCZNY kpl. 4 3. Ubranie
wyjazdowe letnie (spodnie, bluza, koszulka) z napisem RATOWNIK MEDYCZNY - KIEROWCA kpl. 8
4. Ubranie wyjazdowe letnie (spodnie, bluza, koszulka) z napisem LEKARZ kpl. 4 5. Ubranie
wyjazdowe letnie (spodnie, bluza, koszulka) z napisem PIELĘGNIARKA kpl. 8 6. Ubranie wyjazdowe
zimowe (kurtka, bluza polarowa, spodnie, koszulka) z napisem SANITARIUSZ - KIEROWCA kpl. 7 7.
Ubranie wyjazdowe zimowe (kurtka, bluza polarowa, spodnie, koszulka) z napisem RATOWNIK
MEDYCZNY kpl. 4 8. Ubranie wyjazdowe zimowe (kurtka, bluza polarowa, spodnie, koszulka) z
napisem RATOWNIK MEDYCZNY - KIEROWCA kpl. 8 9. Ubranie wyjazdowe zimowe (kurtka, bluza
polarowa, spodnie, koszulka) z napisem LEKARZ kpl. 4 10. Ubranie wyjazdowe zimowe (kurtka, bluza
polarowa, spodnie, koszulka) z napisem PIELĘGNIARKA kpl. 8 11. Koszulki z napisem
PIELĘGNIARKA szt. 32 Odzież zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 w
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sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie
umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Odzież powinna być wykonana w 60% z
tkaniny bawełnianej i 40% z poliestru, materiał o właściwościach antypotnych, łatwy w prasowaniu,
wytrzymały na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, o małej kurczliwości w praniu wodnym w temperaturze
60 stopni, wykazujący trwałość barw. Umundurowanie zgodne z Polską Normą: PN-EN 471 + A1: 2008 ;
PN-EN 343+A1 :2008 ; PN-EN 14058 :2007 lub normą ją zastępującą. Przy składaniu zamówienia
Zamawiający dołączy wykaz określający asortyment i rozmiar odzieży, obuwia. 1. Umundurowanie
letnie: Koszulka z krótkim rękawem typu t-shirt ( męska, damska) • materiał o oporze pary wodnej nie
większym niż 5 m2 x Pa/W, • krój standardowy, uniwersalny, • barwa fluorescencyjna czerwona z
czarnymi wstawkami ze ściągaczem , zgodna z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub normą ją
zastępującą, • pod szyją wykończenie na półokrągło ściągaczem, • na plecach naszywka odblaskowa z
nazwą funkcji (wysokość naszywki 15 cm) Oznakowanie: • z przodu, po lewej stronie, w górnej części
wzór graficzny systemu, wstawki w kolorze czarnym (boczne części przodu i pleców, wewnętrzna część
rękawka oraz inne elementy koszulki narażone na zabrudzenia). Koszula (bluza letnia, polar) • zapięcie
zamek błyskawiczny • barwa fluorescencyjna czerwona z czarnym wykończeniem z dwoma
emblematami odblaskowymi, zgodna z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub normą ją zastępującą, •
materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m2 x Pa/W, • gramatura minimum 200g /m2, • długi
rękaw, • stójka, • na plecach naszywka odblaskowa z nazwą funkcji (wysokość naszywki 15 cm)
Kieszenie: • z przodu na wysokości bioder co najmniej dwie poszerzane kieszenie, umieszczone
symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi patkami, zapinane na zamki błyskawiczne, • z
przodu na wysokości klatki piersiowej co najmniej jedna kieszeń z otworem przykrytym patką,
dodatkowo kieszeń na długopisy • wstawki w kolorze czarnym ( ramiona i karczek tyłu, boczne części
przodów, stójka wewnętrzna oraz inne elementy koszuli narażone na zabrudzenia), • regulacja obwodu
mankietów zapinana za pomocą taśmy samosczepnej, • zapinana na metalowe zatrzaski, • co najmniej
dwa wywietrzniki pod pachami, Oznakowania: • na wysokości ramienia na lewym rękawie naszywka
odblaskowa z wzorem graficznym systemu, • po lewej stronie z przodu naszywka na taśmie
samosczepnej z odblaskową nazwą funkcji (wysokość naszywki 5 cm), • na plecach naszywka
odblaskowa z nazwą funkcji (wysokość naszywki 15 cm) Spodnie (letnie) • barwa fluorescencyjna
czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie
minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa
medycznego, • dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską
Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego
obwodu nogawek, • gramatura minimum 200g /m2, • w pasie dwa rzędy szlufek (na szerszy i węższy
pasek), • dół nogawki zakończony systemem regulacji długości, • specjalny klin w kroku dla większej
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wygody, • wstawki w kolorze czarnym (na pośladkach, kolanach, oraz na innych elementach spodni
narażonych na zabrudzenia) Kieszenie: • co najmniej dwie poniżej pasa z przodu zapinane na zamek
błyskawiczny, • co najmniej jedna z tyłu zapinana na zamek błyskawiczny, przykryta patką, • na
nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda poszerzane kieszenie zewnętrzne przykryte
patkami zapinane na zamek błyskawiczny, • kieszeń na telefon komórkowy, • na prawej kieszeni udowej
panel na akcesoria wraz z mocowaniem na nożyczki • na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia,
2. Umundurowanie zimowe: Kurtka (całosezonowa) • barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską
Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub normą ją zastępującą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni
materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, • zgodna z Polską
Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i
w zakresie oporu pary wodnej, • gramatura min. 160 g/ m2, Pasy z materiału odblaskowego zgodnie z
Polską Normą PN-EN 471 + A1 :2008 lub normą ją zastępującą, rozmieszczone: • na dole (nie mniej niż
5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o
szerokości nie mniejszej niż 5 cm, • nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa
odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm •
na rękawach na wysokości ramion (poniżej odblaskowej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas
odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm • na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie
mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm •
minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m2 • kaptur doszyty na stałe i chowany w stójce, •
na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki wszyty tunel ze sznurkiem
elastycznym, • z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi
otworami zapinane na zamki błyskawiczne przykryte patkami, • z przodu co najmniej dwie kieszenie na
wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach z zapięciem na zamek
błyskawiczny przykrytym patką oraz minimum jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających
zmieszczenie przenośnego radiotelefonu, • rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne
przykryte plisami, • regulacja obwodu mankietów za pomocą taśmy samosczepnej, • na łokciach
wyprofilowane wzmocnienia, • zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy • plisa
przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samosczepną- rzep • co najmniej jedna kieszeń
wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny • wstawki w kolorze czarnym (dół kurtki, ramiona,
wewnętrzne strony rękawów, mankiety, łokcie, wewnętrzna strona stójki, wewnętrzna strona plisy
zapięcia głównego i inne elementy kurtki narażone na zabrudzenia) • od wewnątrz wykończona
podszewką z materiału paroprzepuszczalnego, w podszewce wymagany otwór zapinany na zamek
błyskawiczny umożliwiający kontrolę jakości szwów, • długość co najmniej do wysokości bioder, • z
lewej strony u góry wszyty identyfikator, Oznakowanie przodu: • na lewej, górnej kieszeni naszywka
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odblaskowa z nazwą funkcji mocowana na taśmę samosczepną • na lewym rękawie wzór graficzny
systemu w postaci naszytej naszywki odblaskowej Oznakowanie tyłu: • na wysokości klatki piersiowej
wzór graficzny systemu w postaci naszytej naszywki odblaskowej • na plecach nazwa funkcji w postaci
naszytej naszywki odblaskowej (wysokość naszywki 15 cm) Bluza – podpinka do kurtki POLAR •
zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie
oporu cieplnego, • barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub
normą ją zastępującą , • gramatura materiału minimum 380g/m2, • mocowanie do kurtki w sposób
rozdzielny na zamek błyskawiczny, • wstawki w kolorze czarnym (dół bluzy, wewnętrzna strona stójki,
ramiona, wewnętrzna strona dołu rękawa i inne elementy bluzy narażone na zabrudzenia), • regulacja
obwodu mankietów, • z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na
zamek błyskawiczny, • kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek błyskawiczny, oznakowanie: • z przodu
po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszyta naszywka odblaskowa z wzorem graficznym
systemu • z przodu po lewej stronie pod naszywką ze wzorem graficznym systemu emblemat odblaskowy
z nazwą funkcji mocowany na taśmę samosczepną. Spodnie ocieplane (całosezonowe) • barwa
fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471 + A1: 2008 lub norma ją zastępująca,
klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu
ratownictwa medycznego, • zgodne z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępującą, co
najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej, • dwa
równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodne z Polską Normą PN-EN 471 + A1:
2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek, • w pasie dwa
rzędy szlufek (na szerszy i węższy pasek), • gramatura minimum 160 g/m2, • nogawki rozpinane na
zamki błyskawiczne do wysokości dolnej taśmy odblaskowej • specjalny klin w kroku dla większej
wygody, • wstawki w kolorze czarnym ( na pośladkach, kolanach, oraz na innych elementach spodni
narażonych na zabrudzenia), • na wysokości kolan wyprofilowane wzmocnienia, • dół nogawki
zakończony systemem regulacji długości. Kieszenie: • co najmniej dwie poniżej pasa z przodu zapinane
na zamek błyskawiczny, • z tyłu co najmniej jedna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny, przykryta
patką • na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda poszerzane kieszenie zewnętrzne
przykryte klapkami zapinane na zamki błyskawiczne, • w góry co najmniej 5 podtrzymywaczy paska, • na
prawej kieszeni udowej panel na akcesoria wraz z mocowaniem na nożyczki • podszyte podszewką paro
przepuszczalną,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
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Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33199000-1 – odzież medyczna (dotyczy
pakietu nr 1)

Część nr: 2 Nazwa: Obuwie wielosezonowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obuwie
wielosezonowe para 31 Obuwie wielosezonowe: - materiał: skóra naturalna lub skóra i tkaniny,
impregnowane wodoodpornie lub wykonane z wytrzymałego materiału mającego właściwości
oddychające dla obuwia, nieprzemakalne - podszewka szybko schnąca i odprowadzająca wilgoć na
zewnątrz - profilowany kołnierz, poprawiajacy wsparcie nóg i zapobiegający otarciom łydek - barwa:
czarna - system szybkiego wiązania (krótki czas zakładania i zdejmowania) - język zapobiegający
dostawaniu się elementów do środka obuwia, - wyściółka o wysokiej absorbcji potu, odporna na ścieranie
i dostosowująca się do naturalnego kształtu stopy - śródpodeszwa trwała i wytrzymała z zewnątrz,
miękka w środku - bieżnik podeszwy zapewniający właściwości antypoślizgowe - specjalna wstawka na
wysokości ścięgna Achillesa poprawiająca elastryczność tylnej części buta - podeszwa odporna na oleje i
paliwa - rozmiary od 41-46 (do wyboru przez Zamawiajacego)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33199000-1, 18800000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji przedmiotu zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Główny kod CPV : 33199000-1 – odzież medyczna (dotyczy
pakietu nr 1) Dodatkowe kody CPV : 18800000-7 obuwie (dotyczy pakietu nr 2)
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