
Zamość: Dostawa materiałów opatrunkowych, r ękawiczek , nici

chirurgicznych Nr sprawy:10/PN/15

Numer ogłoszenia: 113164 - 2015; data zamieszczenia : 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. , ul. Peowiaków 1, 22-400 Zamość, woj. lubelskie,

tel. 084 6775000, faks 084 6385145.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.com.pl/ zakładka zamówienia publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa materiałów opatrunkowych, rękawiczek , nici

chirurgicznych Nr sprawy:10/PN/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

materiałów opatrunkowych, rękawiczek , nici chirurgicznych. Zamówienie podzielone jest na 15 zadań, których

szczegółowy wykaz asortymentowo - ilościowy zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik Nr

2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.14.20-0, 33.14.11.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 15.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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:

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 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;
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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;

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.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

Zmiana cen może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w związku ze zmianą cen urzędowych. W

przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

Zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy. Wykonawca zobowiązany

jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT lub cen urzędowych.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji: zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów

będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji

właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.szpital.com.pl zakładka zamówienia publiczne nr sprawy 10/PN/15

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.

z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.05.2015 godzina

11:30, miejsce: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o. o. ul. Peowiaków 1 22-400 Zamość Dział Obsługi Szpitala

pok. 222.

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:  Zadanie nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Gaza bawełniana.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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

1. Cena - 95

2. Termin realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie nr 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne kompresy gazowe.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zadanie nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Elastyczne rękawy oraz opaski

dziane.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zadanie nr 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opaski gipsowe.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Zadanie nr 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne opatrunki.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Zadanie nr 6.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Plastry i przylepce.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Zadanie nr 7.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne zestawy opatrunkowe.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1. Cena - 95

2. Termin realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Zadanie nr 8.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  lignina, serweta, wata.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Zadanie nr 9.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne opatrunki.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Zadanie nr 10.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Różne zestawy opatrunkowe.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.10-4.

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 realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Zadanie nr 11.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Rękawice bezlatexowe, nitrylowe,

bezpudrowe,cienkie.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.14.20-0.

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

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

1. Cena - 95

2. Termin realizacji dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  Zadanie nr 12.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nici syntetyczne, niewchłanialne,

jednowłóknowe, skórne z igłą...

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4.

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

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

1. Cena - 80

2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  Zadanie nr 13.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nici syntetyczne niewchłanialne,

plecione z igłą.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4.

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

1. Cena - 80

2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  Zadanie nr 14.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nici syntetyczne jednowłóknowe,

wchłanialne z igłą o okresie wchłaniania 180-210 dni...

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4.

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

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

1. Cena - 80

2. Jakość - 20

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  Zadanie nr 15.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Nici syntetyczne, plecione,

wchłanialne, powlekane poliglikonatem, z kwasu poliglikolowego , o okresie wchłaniania od 60 do 90

dni...

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.11.21-4.

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

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

1. Cena - 80

2. Jakość - 20
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