
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
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Radom: dostawa opatrunków 

Numer ogłoszenia: 10233 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego , ul. Tochtermana 1, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3626389, faks 048 3624847. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa opatrunków. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa opatrunków. 1 Gaza opatrunkowa kopertowa 1 m2 sterylna -17 -to 

nitkowa szt 8000 2 Gaza 0,5 m2 sterylna -17 -to nitkowa szt 8000 3 Kompresy gazowe jałowe 17-

nitkowe 7,5 cm x7,5 cm 12 warstwowe x 3szt op 7000 4 Kompresy gazowe niejałowe z gazy 17-

nitkowej 7,5cm x 7,5cm x 100 szt. / 1 op =100 szt op 800 5 Lignina płaty w arkuszach 40cm x 60 cm 

1 op=5000g 1op/5kg 200 6 Wata 500g bawełniano-wiskozowa /1 szt op/500g 220 7 Uniwersalny 

przylepiec tkaninowy 5m x 2,5 cm / 1 szt. hipoalergiczny szt 1000 8 Tkaninowy plaster z 

opatrunkiem 10 x 6cm hipoalergiczny szt 1600 9 Opaska dziana 4m x 5cm/1 szt pakowana 

pojedynczo szt 250 10 Opaska dziana 4m x 10cm/1 szt pakowana pojedynczo szt 8000 11 Opaska 

dziana 4m x 15cm /1 szt pakowana pojedynczo szt 8000 12 Opaska elast. tkana 4m x10cm /1 szt z 

zapinką pakowana pojedynczo szt 100 13 Opaska elast. tkana 4m x12cm z zapinką/ 1 szt 

pakowana pojedynczo szt 100 14 Opaska elast. tkana 4m x15cm z zapinką pakowana pojedynczo 
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szt 100 15 Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków o szer.3,5cm - 4,5cm x 

10 m / w stanie swobodnym: podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć op 10 16 Elastyczna siatka 

opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków o szer.5,0cm - 6,5cm x 10 m / w stanie swobodnym: 

głowa, ramię, podudzie, kolano op 20 17 Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania 

opatrunków o szer.7,0cm -9,5cm x 10 m / w stanie swobodnym: udo, głowa, biodro op 30 18 

Elastyczna siatka opatrunkowa do podtrzymywania opatrunków o szer.10,0cm -13,5cm x 10 m / w 

stanie swobodnym: biodro, brzuch op 10 19 Hypoalergiczny przylepiec na folii 5m x 25mm o 

wszechstronnym zastosowaniu szt 1000 20 Gazik do dezynfekcji i oczyszczania skóry nasączony 

70 % alkoholem izopropylowym x 100 szt/op opakowanie zawiera włókninę o wymiarze 4 cm x 12 

cm. 4- warstwowe op 1000. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. 

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 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży 

podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 

ust.1pkt.1÷4, załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1 pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca złoży podpisane 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art.22 ust.1pkt.1÷4, 

załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanych 

warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę na 

zasadzie spełnia lub nie spełnia wymaganego warunku. 

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: 

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 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.4.4) 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: 

 inne dokumenty 

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 do 

niniejszej specyfikacji. b) wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem 

wzoru- załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru- 

załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust. 1 i 2 z wykorzystaniem 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji e) Oświadczenie Wykonawcy: 

że należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub 



oświadczenie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej z wykorzystaniem 

wzoru-załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji f) Oświadczenie z mocy art. 36 ust.4 ustawy 

w sprawie podwykonawców- zawarte w treści druku formularza ofertowego /zaznaczyć/, g) 

Oświadczenie w trybie art.44 ustawy - zawarte w treści druku formularza ofertowego, h) 

Akceptacja projektu - umowy - zawarta w treści druku formularza ofertowego, i) Deklaracje 

zgodności dla wszystkich wyrobów oznakowanych znakiem CE, plus certyfikat CE 

wystawiony przez jednostkę notyfikacyjną dla wyrobów sterylnych. W przypadku wyrobów 

nie oznakowanych CE i nie podlegających deklaracji zgodności, czy też wprowadzanych 

po raz pierwszy na terenie Polski, wymagane jest zgłoszenie, potwierdzone wpisem do 

Rejestru Wyrobów Medycznych - do potwierdzenia oświadczeniem, że Oferent posiada 

w/w dokumenty i dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego. j) Aktualny odpis z 

właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. k) Dokumenty 

potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie 

wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pogotowie.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomska 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. Tochtermana 1, 26-600 Radom. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

24.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ul. 

Tochtermana 1, 26-600 Radom, sekretariat pok.nr 12 ( 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 

 

 


