
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zozsanok.pl

Sanok: dostawa akcesoriów do sprz ątania, płynów oraz środków

czysto ści oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków pior ąco -

dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ w Sanoku

Numer ogłoszenia: 136447 - 2016; data zamieszczenia : 14.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj.

podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zozsanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów oraz

środków czystości oraz zastawy j. u., worków foliowych, środków piorąco - dezynfekcyjnych i innych dla SPZOZ

w Sanoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i

zastawy jednorazowego użytku, środków piorąco - dezynfekcyjnych oraz worków foliowych na odpady medyczne,

specjalne, komunalne i innych dla SPZOZ w Sanoku, z podziałem na 5 zadań, zgodnie z częścią V SIWZ Opis

części zamówienia Wspólny słownik zamówień CPV: 39.22.43.00-1 szczotki, miotły, artykuły do sprzątania

39.88.12.10-1 detergenty do sprzątania 24.95.50.00- 3 - chemiczne preparaty toaletowe 33.71.19.00- 6 - mydło

33.77.00.00 -8 - artykuły higieniczne z papieru 33.76.10.00 -2 - papier toaletowy 39.22.21.00-5 - artykuły

cateringowe jednorazowe 39.83.10.00-6 - preparaty piorące 18.93.00.00-7 - worki i torby 19.52.00.00-7 -

produkty z tworzyw sztucznych W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego

dostarczenia akcesoriów do sprzątania, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz środków czystości i

zastawy jednorazowego użytku i innych na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego. Przedmiotowe
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dostawy będą realizowana przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis, zakres i

wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość składania

ofert równoważnych tj. innych niż wskazane w SIWZ w załączniku nr 2 do siwz pod warunkiem, że

zaproponowane zamienniki będą równoważne pod względem parametrów technicznych, eksploatacyjnych i

użytkowych. . Artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub wyższe) cechy użytkowe (np.

skuteczność działania, wydajność) oraz cechy fizyko - chemiczne (np. konsystencja, zapach, skład chemiczny itp.)

jak odpowiedni artykuł wzorcowy w formularzu cenowym przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej

oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie

równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia. zadanie nr 4 Zamawiający

dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tj. SEPTONIT Forte + CLOVIN Forte - inny produkt

równoważny powinien wykazać się następującymi właściwościami: zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 15

min i temperaturze 60 stopni C. Clovin II Septon - inny produkt równoważny powinien wykazać się następującymi

właściwościami: zakres działania B, Tbc, F, V w czasie max 20 min i temperaturze 65 stopni C. zadanie nr 5

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych tj. innych niż wskazanych w SIWZ pod

warunkiem, że zaproponowane zamienniki będą w równoważne pod względem parametrów technicznych,

eksploatacyjnych i użytkowych. 3. Wykonawca zaoferuje 60 dniowy termin płatności od daty wystawienia

prawidłowej faktury VAT oraz zaoferuje okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki

realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.22.43.00-1, 39.88.12.10-1, 24.95.50.00-3, 33.71.19.00-6,

33.77.00.00-8, 33.76.10.00-2, 39.22.21.00-5, 39.83.10.00-6, 18.93.00.00-7, 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1.Obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do przetargu wykonawca jest

zobowiązany wnieść wadium odpowiednio dla oferowanego asortymentu w wysokości: Zadanie nr 1-1280 zł

Zadanie nr.2- 263 zł Zadanie nr 3- 39 zł Zadanie nr 4- 750 zł Zadanie nr 5-1500 zł 2. Forma wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach : 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
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3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 1. Termin i

sposób wniesienia wadium w pieniądzu. Płatne do dnia 22.07.2016 r. do godz. 10.00, z dopiskiem Wadium nr

SPZOZ/PN/25/2016. na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642

0002 2001 0060 1685 0004 Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty 2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej

formie. Inne dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do siedziby

zamawiającego w kopercie z dopiskiem Wadium nr SPZOZ/PN/25/2016 , nie później jednak niż do dnia

22.07.2016 r. do godz. 10.00 i złożyć w Sekretariacie SPZOZ Sanok Kopię w/w dokumentu należy załączyć do

oferty (jako załącznik) Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez

rozpatrywania. 3. Informacje dodatkowe o wadium: a)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania

rachunku bankowego zamawiającego. b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art.

46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium wniesionego w

pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę, a wniesionego

w innej formie - w kasie Zamawiającego. c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest

uznana jako data wpłacenia wadium. d)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,

któremu zwrócono wadium (zgodnie z art. 46 ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004

roku), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca

wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Zwrot wadium następuje: a) niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, wszystkim wykonawcą z wyjątkiem

wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 5

ppkt. 2 (zatrzymanie wadium) b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy- jeżeli jego wniesienia żądano c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert, 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli: 1) wykonawca,

którego oferta została wybrana : a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 2)

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących

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

kapitałowej lub wykonawca nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej W ofercie należy

podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA
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TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert lub w okresie działalności - jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co

najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie środków czystości oraz zastawy j/u i/lub akcesoriów

do sprzątania/ środków piorąco - dezynfekcyjnych/ worków foliowych na odpady medyczne, specjalne,

komunalne o wartości co najmniej: zadanie nr. 1- 75 000,00zł (brutto) zadanie nr 2- 15 000,00zł (brutto)

zadanie nr. 3- 2 000,00zł (brutto) zadanie nr 4 40 000,00zł (brutto) zadanie nr 5 90 000,00zł (brutto) i

potwierdzi ten fakt dowodem tj. poświadczeniem , ( dokument powinien określać datę jego

wystawienia, podmiot wystawiający dokument i przedmiot, ) lub oświadczeniem wykonawcy jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie, wartość wykazanych w ofercie

wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie

działalności - (jeżeli jest krótszy niż 3 lata), nie może być mniejsza niż suma wymaganych wartości

dostaw dla ofert częściowych (zadań). Warunek zostanie ocenione w systemie zero - jedynkowym, tzn.

spełnia - nie spełnia na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie przez

Wykonawcę spełniania ww. warunku będzie skutkować odpowiednio wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania i w konsekwencji odrzuceniem jego oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

określenie dostaw  lub  usług,  których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienależycie

co  najmniej  jedno  zamówienie  polegające  na  dostawie  środków  czystości  oraz  zastawy  j/u  i/lub

akcesoriów do sprzątania/ środków piorąco - dezynfekcyjnych/ worków foliowych na odpady medyczne,

specjalne, komunalne o wartości co najmniej: zadanie nr. 1- 75 000,00zł (brutto) zadanie nr 2- 15 000,00zł

(brutto)  zadanie nr.  3-  2 000,00zł (brutto)  zadanie nr 4 40 000,00zł (brutto)  zadanie nr  5 90 000,00zł
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(brutto) i potwierdzi ten fakt dowodem tj. poświadczeniem;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zozsanok.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Budynek Administracji SPZOZ

w Sanoku ul. 800-lecia 26- , POK. NR 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.07.2016

godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  dostawa środków czystości oraz zastawy j/u.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa środków czystości oraz

zastawy j/u w 31 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia

został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.88.12.10-1, 24.95.50.00-3, 33.71.19.00-6.

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

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  dostawa akcesoriów do sprzątania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa akcesoriów do sprzątania w 8

pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.22.43.00-1.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 60

2. ocena użytkowa - 40
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CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  dostawa płynów do mycia, płukania i nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa płynów do mycia, płukania i

nabłyszczania do zmywarek gastronomicznych w 2 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i

wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym

stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.88.12.10-1.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. termin wykonania dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  środki piorąco - dezynfekcyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  środki piorąco - dezynfekcyjnych w 3

pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.83.10.00-6.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. termin wykonania dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  worki foliowe na odpady medyczne, specjalne, komunalne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  worki foliowe na odpady medyczne,

specjalne, komunalne w 9 pozycjach asortymentowych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu

zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 18.93.00.00-7.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. termin wykonania dostawy - 3
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