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

www.zozsanok.pl

Sanok: Dostawa sprz ętu jednorazowego i wielokrotnego u żytku dla

SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie.

Numer ogłoszenia: 152291 - 2016; data zamieszczenia : 22.07.2016

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 sprzętu jednorazowego i wielokrotnego

użytku dla SPZOZ w Sanoku - uzupełnienie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

o charakterze sukcesywnym materiałów sprzętu medycznego jednorazowego i wielokrotnego użytku i innych wraz

z jego dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Magazynu SPZOZ w Sanoku, ul. 800-lecia 26, z podziałem

zamawianego asortymentu na poszczególne zadania, Wspólny słownik zamówień: CPV - 33.19.00.00-8 - różne

urządzenia i produkty medyczne Zaoferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z

obowiązującymi przepisami. 2.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

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

Zamówienia. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych spełniających co najmniej

opisane w siwz wymagania i parametry techniczne, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania

równoważności w swojej ofercie. 4.Wykonawca musi zaoferować 60 dniowy termin płatności faktury VAT od daty

prawidłowego jej wystawienia oraz okres niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy. Warunki

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

II.1.5)
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 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.19.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 8.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 8.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

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 dostawie sprzętu medycznego jednorazowego i/lub

wielokrotnego użytku, o wartości co najmniej: w zadaniu nr 1- 13 000,00 zł brutto w zadaniu nr 2- 25

000,00 zł brutto w zadaniu nr 3- 2 500,00 zł brutto w zadaniu nr 4- 39 000,00 zł brutto w zadaniu nr 5- 5

000,00 zł brutto w zadaniu nr 6- 9 000,00 zł brutto w zadaniu nr 7- 5 000,00 zł brutto w zadaniu nr 8- 3

000,00 zł 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 zostaną 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
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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 dostawie sprzętu medycznego jednorazowego i/lub

wielokrotnego użytku,  o wartości co najmniej:  w zadaniu nr 1- 13 000,00 zł brutto w zadaniu nr 2-  25

000,00 zł brutto w zadaniu nr 3- 2 500,00 zł brutto w zadaniu nr 4- 39 000,00 zł brutto w zadaniu nr 5- 5

000,00 zł brutto w zadaniu nr 6- 9 000,00 zł brutto w zadaniu nr 7- 5 000,00 zł brutto w zadaniu nr 8- 3

000,00 zł 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
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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.

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego

w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres

zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób

zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich

liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek

obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia i

przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych c) przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście

lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie

prowadzi to do zwiększenia ceny, 2. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie,

które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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:  03.08.2016

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

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  koszulka wprowadzająca zbrojona w 1

pozycji asortymentowej 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  balon BTK.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  balon BTK w 1 pozycji asortymentowej

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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  prowadnik 0,035.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  prowadnik 0,035 w 1 pozycji

asortymentowej 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97
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2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  balon na prowadnik 0,018.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  balon na prowadnik 0,018 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  koszulka naczyniowa zbrojona.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  koszulka naczyniowa zbrojona w 1

pozycji asortymentowej 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  kardiomonitory.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  kardiomonitory 2 szt. 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 30.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  zestawy do dezynfekcji pola operacyjnego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  zestawy do dezynfekcji pola

operacyjnego 1 pozycji asortymentowej Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji
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Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 97

2. termin wykonania - dostawy - 3

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  przyrządy do przetaczania.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  przyrządy do przetaczania 1 pozycji

asortymentowej 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): 33.19.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 8.

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

1. Cena - 60

2. ocena użytkowa - 40
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