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Dostawy - z6o41o-zot7

07 l07 12017 S'l 28 - - Dostawy - Og*oszenie o zam6wieniu - Procedura otlvarta
t. . . tv. vt.

Polska-Sucha Beskidzka: Urz4dzenia do terapii nerkowej

201715 128-260450

Ogloszenie o zam5wieniu

Dostawy

Dyrektywa 20'14 124 IUE

Sekqja l: lnstvtucja zamawiaj4ca

l.l ) Nazwa i adresy
Zespot Opieki Zd rowotnej
ul. Szpitalna 22
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontakt6w: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyta, Agnieszka pajerska

Tel.: +48 338723323
E-mail : zozsuchabeskidzka@wp.pl
Faks: +48 338723,|'l I
Kod NUTS: PL2 I

Ad resy inte rn etowe:
Gt6wny ad res: www.zozsuchabeskidzka.p I

I.2) Wsp6lne zam6wienie

1.3 ) Komunikacja
Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostep do dokument6w zam6wienia
mo2na uzyskat bezplatnie pod adresem : www.zozsuchabeskidzka.pl
Wiecej informacji mo2na uzyskat pod adresem podanym powyzej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy
przesylat na adres podany powy2ej

1.4) Rodzaj instytucji zamawiaj4cej
lnny rodzaj: samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

1.5 ) Gl6wny przedmiot dzialalno5ci
Zd rowie

Sekcia ll: Przed m iot

ll.l ) WielkoS( lub zakres zam6wienia

ll. LI ) Nazwa:
Dostawa sprzetu d !al izacyjnego, dzier2awe aparat6w d ial izacyjnych oraz
zabezpieczenie serwisu technicznego Stacji Dial iz.
Numer referencyjny: ZOZ.Y.01 0 I DZ? I 36 I 1 7

ll.'l .2) Gl6wny kod CPV
33181000

ll. l .3) Rodzaj zam6wienia
Dostawy
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il.r.4)
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Kr6tki opis:
Przedm iotem zam6wienia jest:
'I . Dostawa materiat6w zu2ywalnych:

- jednorazowego sprzetu dializacyjnego: linii tetn iczo- zylnych, igiel do
hemodializy, dializator6w, filtr6w w ilo6ciach i o parametrach wymagalnych

okreglonych w zal4czniku nr I a ( pakiet nr I -3) do niniejszej specyfikacji

- lek6w: w ilo6ciach i dawkach podanych w za+aczniku nr I a specyfikacji (

pakiet nr 4),

- koncentrat6w wg opisu i w ilo6ciach okre6lonych w za+4czniku nr 'l a do
specyfikacji ( pakiet nr 5),

. Dzier2awa aparat6w dializacyjnych -l I sztuk aparat6w do dializ
spelniaj4cych warunki okreilone w zal4czniku nr I b do SIWZ. ( l0 sztuk
bedzie dzier2awionych od daty rozpoczgcia umowy, I sztuka bedzie
dzier2awiona po kasacji sprzetu zamawiajacego. zamawiaj4cy bedzie placil
miesiecznq dzier2awq ( okre6lonA w ofercie przetargowej) od momentu
dostawy s p rzetu.
3. Zabezpieczenie serwisu technicznego stacji dializ - ObowiEzkiem
Wykonawcy bedzie zapewnienie, w dni od poniedzialku do sobotyw godz.

od 7:00 do I 9:00,

Szacun kowa calkowita wartos(

lnform acj e o cze6ciach
To zam6wienie podzielone jest na czg5ci: nie

Opis

Nazwa:

Dodatkowy kod lub kody CPV

3 3 I 40000
3 3 600000

Miejsce iwiadczenia ustug
Kod N UTS: PL2l
Ct6wne mieJsce lub lokalizacja realizacji:
Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

O pis zam6wienia:
Przed miotem zam6wienia jest:

I . Dostawa materiat6w zu2ywalnych:

- jednorazowego sprzetu dializacyjnego: linii tetn iczo-2ylnych, igiel do
hemodializy, dializator6w, filtr6w w iloiciach i o parametrach wymagalnych

okreilonych w zal4czniku nr 'l a ( pakiet nr I -3) do niniejszej specyfikacji

- lek6w: w ilo6ciach i dawkach podanych w zatEczniku nr 'l a specyfikacji (

pakiet nr 4),

- koncentrat6w wg opisu i w ilo6ciach okre5lonych w zal4czniku nr 'l a do
specyfikacji ( pakiet nr 5),

. Dzier2awa aparat6w dializacyjnych -l I sztuk aparat6w do dializ
speiniaj4cych warunki okre6lone w zalqczniku nr I b do SlWz. ( l0 sztuk

bqdzie dzier2awionych od daty rozpoczgcia umowy, 1 sztuka bqdzie
dzierzawiona po kasacji sprzQtu Zamawiaj4cego. Zamawiaj4cy bgdzie piacit

miesieczn4 dzier2awe ( okreSlon4 w ofercie przetargowej) od momentu
dostawy sp rzetu.
3. Zabezpieczenie serwisu technicznego stacji dializ - Obowiqzkiem
Wykonawcy bedzie zapewnienie, w dni od poniedziatku do sobotyw godz.
od 7:0O do I 9;00.

Kryteria udzielenia zam6wienia

il.r.s)

il. r .6)

il.2 )

[.2.r )

|.2.2\

r.2 .3 )

|.2.4)

2 z6

il.2.5)
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il.2.6)

|.2.71

il.2.r 0)

[.2.11)

|.2,12)

I.2.13)

|.2.1 4)

Sekcia lll: lnformac

http:/^ed.europa.eu./udl?uri:TED: NOTICE:260450-20 I 7:TEXT: PL

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zam6wienia; wszystkie kryteria
sa wymienione tylko w dokumentacji zam6wienia

Szacunkowa wartoS(

Okres obowiqzywania zam6wienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakup6w
Koniec: 3l 10812020
Niniejsze zam6wienie podlega wznowieniu: nie

lnformacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza sie sk+adanie ofert wariantowych: nie

lnformacje o opcjach
Opcje: nie

lnformacje na temat katalog6w elektronicznych

lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu / program u finansowanego ze 5rodk6w Unli
Europejskiej: nie

Info rm acj e dodatkowe

ie o charakterze prawnvm, ekonomic znym, finansowvm i

technicznym

ilt.I )

ilr.r. r)

ilr.r.2)

Warunki udzialu

ZdolnoS( do prowadzenia dzialalno5ci zawodowej, w tym wymogi
zwiazane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i kr6tki opis warunk6w:
O udzielenie zam6wienia mogq ubiegat sig wykonawcy, kt6rzy sq uprawnieni
do sprzeda2y produkt6w leczniczych Zamawiajacemu, zgodnie z ustaw4 z
dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekstjednolity: Dz.U. 2008 r. nr
45 poz.27l z p62nieiszymi zmianami).
'L Podmioty okreilone w art.72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hunownie,
sklady konsygnacyjne i sklady celne) - Kopia wa2nego aktu
ad m inistracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Gf6wnego
lnspektora Farmaceutycznego (ClF, MZ) uprawniajacego do prowadzenia
hurtown i farmaceutycznej, s klad u konsygnacyjne go, s klad u cel nego I u b
kopia r6wnowa2nego dokumentu wydanego przez wta5ciwe organy pahstw
cztonkowskich UE, a w przypadku skladania oferty na leki psychotropowe i

6rodki odurzajqce - odpowiednio wymagane zezwolenie.
2. Podmioty okreslone w aft.24 art. I ustawy Prawo farmaceutyczne
(podmioty odpowiedzialne) - Kopia waznego pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego wydanego przez Prezesa Urzqdu RejestracJi
Prod ukt6w Leczn iczych, Wyrob6w l\4edycznych i Prod ukt6w Biob6jczych,
Radq Unii Europejskiej albo Komisjg Europejskq na wniosek podmiotu
od powied zialnego.
3. Podmioty okre6lone w art.42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytw6rcy) -
Kopia waznego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
wydanego ptzez Ptezesa Urzedu Rejestracji Produkt6w Leczniczych,
Wyrob6w Medycznych i Produkt6w Biob6jczych, Rade Unii Europejskiej albo
Komisje Europejsk4 na wniosek podmiotu od powied zialnego zawieraj4cego
w wykazie wytw6rc6w, u kt6rych nastepuje zwolnienie serii, nazwe i adres
Wykonawcy.

Sytuacja ekonom iczna ifinansowa
Wykaz i kr6tki opis kryteri6w kwalifikacji:
Zamawiajqcy nie okre5lil warunku w tym zakresie.
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ilr.r.3)

u.1.5)

ilt.2)

|t.2.2)

Zdolnoie techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i kr6tki opis kMeri6w kwalifikacji:
ZamawiaJacy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

lnform acje o zam6wieniach zastrze2onych

Warunki dotycz4ce zam6wienia

Warunki realizacji umowy:
Okreila zal4cznik nr 3 do Slwz projekt umowy.

lnformacje na temat pracownik6w odpowiedzialnych za wykonanie
zam6wienia

lnformacje o powtarzajecym sig charakterze zam6wienia
Jest to zam6wienie o charakterze powtarzajEcym sie: nie

lnformacje na temat proces6w elektronicznych

lnform acje d odatkowe:
Wykonawca zobowiazanyjest wnie6i wadium przed up+ywem terminu
skladania ofert w wysoko5ci: 3l 000 PLN

ilt.2.3)

Se kc ia lV: Procedura

tv.t )

tv.t.'t )

rv.r.3)

rv. r .4)

rv. r .6)

rv.r.8)

Opis

Rodzaj proced u ry
Procedura otwarta

lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakup6w

zmniejszenie liczby rozwi1za6 lub ofert podczas negocjacji lub
d ialogu

lnformacje na temat aukcji elektronicznej

lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zam6wieti rz4dowych
(GPA)

Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam5wieri rz4dowych: nie

lnform acj e ad m in istracyj ne

Poprzed nia pub I i kacja d otycz4ca przedm iotowego postepowania

Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu
Data: 1 6/0 8i 20l 7
Czas lokalny: I 0:00

Szacunkowa data wyslania zaproszeR do skladania ofert lub do
ud zialu wybranym kandydatom

Jezyki, w kt6rych moina sporzqdza( oferty lub wnioski o

dopuszczenie do udzialu:
Polski

Minimalny okres, w kt6rym oferent bqdzie zwiqzany oferta
Okres w miesi4cach: 2 (od ustalonej daty sk+adania ofert)

Warunki otwarcia ofert
Data: l 6/08/201 7

Czas lokalny: l'l :00
M iej s ce:

Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. ul. Szpitalna 22,34-2OO
Sucha Beskidzka, Dziat Zam6wie6 Publicznych.

tv.2 )

rv.2. r)

w.2.2)

rv.2.3)

tv .2.4)

rv.2.6)

tv.2.7)

Se kc ia Vl: lnformacie qzupqlniaiace

vt. r)

4 z6

vr.2 )

vr.3 )
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Wadium moze bya wnoszone w jednej lub kilku nastepujecych formach:
l. pieniadzu,
2. porqczeniach bankowych lub porqczeniach sp6ldzielczej kasy
oszczqd no5ciowo- kredytowej, ztr/m 2e porqczenie kasyjest zawsze
poreczeniem pienie2nym,
3. gwaranclach bankowych,
4. gwarancjach

Podstawy wykluczenia Wykonawcy'. aft.24 ust. I i ust. 5 pkt I i 8 ustawy.
Wykaz dokument6w i oswiadczeti potwierdzajEcych brak podstaw do
wykluczenia:
l. Oswiadczenie w zakresie wskazanym w zatEczniku nr 2 do SIWZ (Jednolity
Europejski dokument zam6wienia).
2. lnformacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre5lonym w arl.24
ust. I pkt I 3, ',l 4 i 2l ustawy, wystawionej nie wcze6niej ni2 6 miesiqcy
przed uplywem terminu skiadania ofert;
3. ZaSwiadczenie wla6ciwego naczelnika urzqdu skarbowego
potwierdzaj4cego, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w,
wystawionego nie wcze6niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajEcego, 2e wykonawca
zawart porozumienie z wta6ciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych nale2no5ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczeg6lno6ci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlo2enie na raty zaleglych ptatno6ci lub wstrzymanie w ca+o6ci wykonania
decyzji wla6ciwego organu;
4. Za6wiad czenia wlasciwej terenowej jed nostki organizacyj nej Zaklad u

Ubezpieczei Spotecznych I ub Kasy Rolniczego U bezpieczenia Spolecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, 2e wykonawca nie zalega z
oplacaniem skiadek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcze6niej ni2 3 miesi4ce przed uplywem terminu
skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, 2e wykonawca
zawart porozumienie z wla6ciwym organem w sprawie spiat tych nale2no6ci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lno(ci uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozto2enie na raty
zalegtych ptatno5cl lub wstrzymanie w calo5ci wykonania decyzji wta6ciwego
orga n u;

5. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnoici gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu powvierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 'l ustawy;
6. oiwiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku
s4du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem
podatk6w,
oplat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w
p rzypad ku
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument6w potwierdzajacych
dokonanie
ptatnosci tych nale2no6ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wi42qcego porozumienia w sprawie sptat tych nale2no6ci.
T.O6wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu+em 6rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sig o zam6wienia publiczne.
8. o6wiadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z oplacaniem podatk6w i optat
lokalnych, o
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vt.4)

vr.4.r )

kt6rych mowa w ustawie z dnia l2.l .1991 r. o podatkach i optatach
Iokalnych (Dz.U. 2 2015 r. poz.7l6).

Proced u ry odwotawcze

organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze
Krajowa lzba Odwotawcza
ul. Postepu l7a
Warszawa
02-676
Polska
Ad res internetowy:www. uzp.gov. pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Skladanie odwolari
Dokladne informacje na temat termin6w skladania odwolari:
Odwolanie wnosi sig w terminie l0 dni od dnia przestania informacji o

czynnoSci zamawiajacego stanowiecej podstawe jego wniesienia- je2eli

zostala przestana w spos6b okre6lony w art. I 80 ust. 5, zdanie drugie
ustawy Prawo zam6wieri publicznych, lub w terminie I 5 dni jezeli zosta+a

p rzes+ana w inny spos6b.
2. Odwolanie wobec tre5ci ogtoszenia o zam6wieniu lub SIWZ wnosi sig w
terminie 'l 0 dni od daty publikacji ogtoszenia w DUUE lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej Zamawiaj4cego.
3. Odwolanie wobec czynno6ci innych ni2 w pkt. 'l i 2 wnosi sie w terminie
10 dni, od dnia, w kt6rym powzieto lub przy zachowaniu nale2ytej

staranno6ci mo2na bylo powzi4i wiadomo6t o okolicznoSciach stanowi4cych
podstawe jego wniesienia.
4. Je2eli Zamawiajacy mimo takiego obowi4zku nie przeslal Wykonawcy

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie

p62niej niz w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogloszenia o

udzieleniu zam6wienia i 6 miesiqcy od dnia zawarcia umowy, je2eli

zamawiajacy nie opublikowal w DUUE ogtoszenia o udzieleniu zam6wienia.

2r6dlo, gdzie mo2na uzyska6 informacje na temat skladania odwolali
UrzEd zam6wieri Publicznych Departament Odwolari
ul. Postepu I7a
Warszawa
02-676
Polska
Ad res internetowy:www. uzp.gov. pl

Data wyslania ni niejszego ogloszenia:
03lo7 12017

v1.4.2)

vr.4.3)

vr.4.4)

vt.5)
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