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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.otwock-szpital.pl

Otwock: jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne
Numer ogłoszenia: 2054 - 2016; data zamieszczenia: 05.01.2016
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: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , ul. Narutowicza 80, 05-400
Otwock, woj. mazowieckie, tel. 22 34 46 471, faks 22 34 46 474.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.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: jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: IGŁY I STRZYKAWKI - oferty
kompleksowe KANIULE - oferty kompleksowe DROBNY SPRZĘT - oferty częściowe na 19 poz. PAPIER, ŻEL,
ELEKTRODY DO EKG I USG- oferty kompleksowe JEDNORAZOWA ODZIEŻ MEDYCZNA - oferty
kompleksowe OBŁOŻENIA OPERACYJNE - oferty kompleksowe TESTY DO STERYLIZACJI - oferty
kompleksowe OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI - oferty kompleksowe ZESTAWY DO CEWNIKOWANIA I
USUWANIA SZWÓW- oferty kompleksowe RÓŻNY SPRZĘT MEDYCZNY - oferty kompleksowe POJEMNIKI NA
ODPADY OSTRE ZBIORNIKI I WKŁADY DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH - oferty
kompleksowe DRENY, BUTLE DO DRENAŻU KL. PIERSIOWEJ - oferty kompleksowe DRENY, ŁĄCZNIKI DO
DRENÓW - oferty kompleksowe CEWNIKI - oferty kompleksowe ZGŁĘBNIKI I RURKI - oferty kompleksowe
IGŁY DO PCI - oferty kompleksowe KLESZCZYKI - oferty kompleksowe SZCZOTECZKI - oferty kompleksowe
IGŁY DO BIOPSJI - oferty kompleksowe IGŁY DO BIOPSJI - oferty kompleksowe.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20 % wartości umowy ,
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zgodnie z art. 67 ust.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 36.
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.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na
poszczególne pakiety w wysokości : PAKIET NR 1 - 1 400,00 zł PAKIET NR 2 - 200,00 zł PAKIET NR 3 zwolniony PAKIET NR 4- - 100,00 zł PAKIET NR 5 - - 1.000,00 zł PAKIET NR 6 - - 400,00 zł PAKIET NR 7 - 40,00
zł PAKIET NR 8 - 50,00 zł PAKIET NR 9 - 50,00 zł PAKIET NR10 - 100,00 zł PAKIET NR11 - 100,00 zł PAKIET
NR12 - 200,00 zł PAKIET NR 13 - 400,00 zł PAKIET NR 14 - 100,00 zł PAKIET NR 15 - 50,00 zł PAKIET NR 16 400,00 zł PAKIET NR 17 - 50,00 zł PAKIET NR 18 - 100,00 zł PAKIET NR 19 - 200,00 zł PAKIET NR 20 - 3
600,00 zł PAKIET NR 21 - 500,00 zł II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z
poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz.1158 z późn zm.).
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
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy należy przedłożyć : oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy należy przedłożyć : oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wykaz
wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia jest krótszy- w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
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podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów ,czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy należy przedłożyć : oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy należy przedłożyć : oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy należy przedłożyć : oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
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:
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;
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:
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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:
inne dokumenty
Wypełniony i podpisany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia, zawierający tabele cenowe
Oświadczenie Wykonawcy, iż proponowane produkty są dopuszczone do obrotu zgodnie z Ustawą o

2016-01-05 08:56

5z6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20...

wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679 tekst ujednolicony na
18.09.2010 ) oraz, że Wykonawca posiada Zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem
dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz tj. posiadają certyfikaty
jakości CE, deklaracje zgodności i inne wymagane prawem certyfikaty Zamawiający wymaga na
złożonych dokumentach potwierdzających jakość oferowanych artykułów adnotacji o numerze pakietu i
pozycji, których ww. dotyczą . Dokument potwierdzający wniesienie wadium
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa
określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,
stosownie do art.23 ust.2 ustawy;

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 dostawy - 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 przewiduje zmianę umowy w przypadku : a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi
konieczne będzie dostosowanie treści umowy o aktualnego stanu prawnego, b) zmiany stawki VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.otwock-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego
05-400 Otwock, ul.Narutowicza 80 pokój nr 18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016
godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego 05-400 Otwock, ul.Narutowicza 80 sekretariat.
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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
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