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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szpital w Śremie Sp z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/17/PN/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są bieżące dostawy środków dezynfekcyjnych dla Szpitala w Śremie Sp z o. o..

II.1.5) 
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

http://www.szpitalwsremie.pl/


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi Koncesję lub 
dokument potwierdzający, że wykonawca jest podmiotem uprawnionym do 
wprowadzenia do obrotu wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ośw. art. 22 ust.1 pzp

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ośw. art. 22 ust.1 pzp

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ośw. art. 22 ust.1 pzp

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:



• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2)

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM



W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

• zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości 
potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub 
specyfikacjom technicznym; 

• zaświadczenie  niezależnego  podmiotu  zajmującego  się  poświadczaniem  zgodności 
działań  wykonawcy  z  normami  jakościowymi,  jeżeli  zamawiający  odwołują  się  do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu i stosowania 
(zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r., Nr 107, poz. 679 
z późn. zm.) lub inne dokumenty (deklaracje zgodności CE, atesty, certyfikaty, UE itp.) lub 
oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów wraz z zobowiązaniem o udostępnieniu ich 
na każde żądanie zamawiającego. 2) Broszury producenta zawierające: skład chemiczny, 
właściwości użytkowe działanie, formy opakowania oferowanych środków. 3) Oświadczenie, iż 
oferowane środki dezynfekcyjne będące przedmiotem zamówienia są zarejestrowane, posiadają 
aktualne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, które zostaną dostarczone przy 
pierwszej dostawie. 4) Dokumenty potwierdzające, iż substancje do dezynfekcji narzędzi i 
powierzchni posiadają dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem. 5) 
Oświadczenie, że preparaty są przebadane według metod i norm odpowiednich dla zastosowania w 
obszarze medycznym. 6) Oświadczenie, że preparaty spełniają zakres działania mikrobójczego 
określony przez Zamawiającego. Dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 
skutecznych badań na mikroorganizmach testowych ustalonych polską lub europejską normą. 7) 
Deklaracje zgodności CE albo wpis do Krajowego Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Preparatów Biobójczych oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment. 
8) Dokumenty potwierdzające, iż preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych posiadają 
Świadectwo Rejestracji Ministra Zdrowia. 9)Wymagane oświadczenie producenta o 
bezpieczeństwie stosowania do inkubatorów oraz na oddziałach pediatrycznych. 10) certyfikat CE, 
badania kliniczne dopuszczające stosowanie środka na oddziałach noworodkowych 11) 
oświadczenie producenta o możliwości przechowywania narzędzi w roztworze preparatu do 72h - 
potwierdzona badaniami skuteczność usuwania biofilmu(wymagany dokument od producenta o 
skuteczności usuwania biofilmu) - wymagane dokumenty potwierdzające badanie 
elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94- 402-1 (z mają 2004) 12)wymagana 
kompatybilność preparatu ze środkiem myjącym z pozycji powyżej, potwierdzona dokumentem 
producenta-pakiet 6 poz 3.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95 
• 2 - termin realizacji - 5 

IV.2.2) 



przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy dotyczące ceny tylko i wyłącznie na podstawie 
zmiany wysokości stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp z o. o. ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem pokój 130 Zamówienia publiczne I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp z o. o. ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 
- sekretariat prezesa I piętro.

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Emulsja myjąca 
Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji ciała pacjentów. 
Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w jednorazowych saszetkach 
zaopatrzonych w specjalną zastawkę zabezpieczającą substancję przed wtórną kontaminacją 
Emulsja woda w oleju do codziennego stosowania Gotowy do użycia roztwór przeznaczony 
do odkażania skóry przed: operacjami, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów 
ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowania szwów 
Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do odkażania skóry przed: operacjami, 
cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, 
biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowania szwów. Preparat w postaci żelu do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk w jednorazowych saszetkach zaopatrzonych w specjalną 
zastawkę zabezpieczającą przed wtórną kontaminacj Preparat odkażający rany Emulsja 
myjąca Alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Preparat do 
higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dekontaminacji ciała. Pompka dozująca 
kompatybilna do preparatu z pozycji 12.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 30. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.



• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Syntetyczne mydło w 
płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała oraz włosów Alkoholowo- wodny 
żel o właściwościach tiksotropowych do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk metodą 
wcierania..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat na bazie amin, 
biguanidu i czwartorzędowej soli amonowej do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz 
sprzętów medycznych. Dezynfekcja powierzchni na bazie aktywnego tlenu Preparat do 
dezynfekcji powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego. Preparat w postaci 
chusteczek przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni metodą przecierania Gotowe 
do użycia alkoholowe (2-propanol) chusteczki do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego 
i małych powierzchni odpornych na działanie alkoholi np. sprzętu na blokach operacyjnych, 
Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, Bezaldehydowy 
preparat na bazie alkoholi i czwartorzędowej soli amonowej, Preparat bezalkoholowy 
przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego..

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat na bazie 
aktywnego chloru w postaci tabletek przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni. - 
Możliwość zastosowania w obecności pacjentów - Możliwość zastosowania do powierzchni 
mających kontakt z żywnością - Aktywność nieużytego roztworu roboczego przynajmniej 2 
dniowa - O działaniu wobec Clostridium difficile Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat 
z zawartością PHMB.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Enzymatyczny środek 
do mycia endoskopów, narzędzi i instrumentów medycznych, Enzymatyczny preparat 



myjący do myjni endoskopowej, Preparat do dezynfekcji chemiczno - termicznej do myjni 
endoskopowej, Płynny środek enzymatyczny do mycia w myjniach - dezynfektorach, 
Płynny preparat neutralizujący pozostałości po myciu narzędzi chirurgicznych, endoskopów 
sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy, Olej do konserwacji narzędzi, Olej 
do konserwacji systemów napędowych, Płynny komponent do termicznego przygotowania, 
Płynny detergent do mycia naczyń w zmywarkach profesjonalnych o podwyższonej 
wydajności, Płyn do płukania naczyń w zmywarkach profesjonalnych z przeznaczeniem do 
wszystkich stopni twardości wody Odkamieniacz, Preparat myjący i dezynfekujący wysoce 
aktywny bezaldehydowy, wyprodukowany na bazie aktywnego tlenu i kwasu nadoctowego.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin dostawy - 5 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Preparat 
trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji 
zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, Płynny 
trójenzymatyczny preparat do mamualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi 
chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, Preparat do dezynfekcji 
wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych, Paski kontrolne.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 33.74.11.00-7.

• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.


