
Ogloszenie nr 636163-N-2018 z dnia 2018- 10-15 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostrlva material6w do zabieg6w ortopedycznych

OCLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszeniai Zamieszcz,.nie obowiEzkowe

Ogloszenie dotyczy: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu wsp6llinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad si9 wyl4cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalnosd, lub

dzialalno6d ich wyodrgbniolych orgarlizacyjnie jednostek, kt6re b9d4 realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i

zawodow4 integracjQ os6b bQd4cych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie

Nale2y podai minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalezqcych do jednej lub wigcej kategorii, o ktorych mowa

w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni2 30%, os6b zatrudnionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo

ichjednostki (w %)

Postgpowanie przeprowsdza centralny zamawiaj4cy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zsmalyiajQcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postQpo!ryania:

PostQpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie pruez zemswiaj4cych

Nie

Jezeli tak, nalezy \,rymienii zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai adresy ich siedzib,

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych paistw czlonkowskich Unii

Europejskiej - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. l) NAZWA I ADRES; Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22 ,

34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks
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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
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Adres strony intemetowej (URL): \i,.ww.zozsuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskaa dostgp do narzgdzi i urz4dzri lub format6w plik6w, kt6re nie s4

og6lnie dostgpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJdCEGO: Inny (proszg okredlii):

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP6LNE UDZTELANIE ZAM6V/.ENIA Aeircti dotrcLDl

Podzial obowi4zk6w migdz1 zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania, w tym w

przypadku wsp6lnego przeprowadzania postQpowania z zamawiaj4cymi z innych paristw czlonkowskich Unii

Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za

przeprowadzenie postEpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj4cy, czy zam6wienie bgdzie udzielane pflf,,zkazde}o z

zamawiaj4cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone w im ieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostQp do dokument6w z postgpow&nia moina uzyskad pod adresem (URL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka. pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych ltaruDkriw zam6wienia

Tak

wuu.zozsuchabeskidzka.pl

Dostep do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moina uzyskad pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu naleiy przesyla6:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu w inny spos6[r:

Nie

lnny spos6b

Wymagane jest przcslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zespol Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22.34-200 Sucha Beskidzka
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzgdzi i urzqdzeri lub format6w plik6w, kt6re Ilie s4 ogdlnie

dostgpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpoiredni i bezplatny dostep do tych narzgdzi mo2na uzyskai pod adresem: (URI)

SEKCJA II: PITZE DMIOT ZAMOWIF],NIA

ll.l) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Dostawa material6w do zabieg6w ortopedycznych

Numer referencyjny : ZOZ.Y.0 II/DZP l7 3 I I 8

Przed wszczqciem postgpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczry

Nie

II.2) Rodzaj zamr6wi€nia: Dostawy

ll.3) lnformacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zamouienie podzielone jesl na czqSci:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postQpowaniu mo2na skladad w odniesieniu do:

Zamawiaj4cy zastrzega sobie prawo do udzielenia l4cznie nasttpujqcych czgsci lub grup czQsci:

Maksymalna liczba czg6ci zamrlwienia, na kt6re moZe zostad udzielone zamriwienie jednemu wykonawcy:

ll.4) Kr6tki opis prz€dmiotu zam6wienia (wielkoil, zakres, rodzaj i iloii dostav, uslug lub rob6t budowlanych lub

okreilenie zopolrzebowania i wymagah ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na

innowacyiny produkt, uslugQ lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa materialow do zabieg6w

ortopedycznych. CPV:33183100-7, 33 691110-6 Szczegolowy opis przedmiotu zam6wienia zawiera zalqcznik nr la do

specyfikacji.

ll.5) Giiwny kod CPV: 33 l81 100-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

336971 l0-6

II.6) Calkowita warto5d zam6wienia Qeieli zamawiajqcy podaje informacje o warto.ici zom6wienia):

Wanosi bez VAT:

Waluta:
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(v przypadku umdw ramowych lub dynamicznego srslemu zakup6w szacunkowa calkowita maksymalna warloit w

calw okresie obowiqzryania umovy ramowej lub dynamicznego systemu zakup|tt)

II.7) czy przewiduje siQ udzielenie zam6wiei, o kt6rych mowa wsrt.67 ust. I pkt6iTlubwart. 134 ust.6 pkt 3

ustawy Pzp; Nie

Okre(lenie przedmiotu, wielkodci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostanE udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa w

art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

ll.E) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zamriwienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa ramowa lub okres,

na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: l2 /rD dniach;

lub

data rozpoczgcia: lub zakoiczeniat

II.9) Informacje dodatkos c:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM.

rIl.r) wARUNKt UDZTAI,U W pOST4POWANtU

III'l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadz€nia okre6lonej dzialalnoSci zawodowej, o il€ wynika to z

odrQbnych prz€pis6w

Okre(lenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

lnformacje dodatkowe

Ill.l.2) Syturcja finansowa lub ekonomiczna

Okredlenie warunk6w Zamawiajqcy nie okreilit warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.3) ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okre6lil warunku w tym zakresie.

Zamawiajqcy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w

postQpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno3ci przy realizacji zamowienia wraz z informacj4 o

kwalifikacjach zawodowych lub dodwiadczeniu tych os6b:

lnformacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

lII.2.l) Podstawy wykluczenir okreSlone w art.24 ust, I ustawy Pzp

lll.2,2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp Nie

Zamawiaj4cy przewiduje nastEpuj4ce fakultatywne podstawy urykluczenia:
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r .3) WYKAZ OSWTADCZEN SKT,ADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W CELU WSTqpNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZTALU W

POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postQpowaniu

Tak

O3wiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

rrr.4) wYKAz oswrADCZEN LUB DOKUMENToW, SXIAOINyCH PRZEZ WyKONAWCE W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI. O

KTORYCH MOWA w ART.25 UsT. I PKT 3 USTAWY PzP:

O5wiadczenie zalqcznik nr 2

rrr.s) wYKAz oswrADCzEN LUB DOKUMENToW SXIeOnXyCH PRZEZ WYKONAWCQ W

POST4POWANTU NA WEZWANTE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA OKOLICZNOSCT, O

KT6RYCH MowA w ART. 25 UsT. I PKT I USTAWY PzP

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZTALU W POSTIPOWANIU:

O6wiadczenie zalqcznik nr 2a

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W

POST{POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O

KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

IILT) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - IIl.6)

Do oferty nalezy dolqczy6 nastgpujqce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaZnione do

reprezentowalia wykonawcy formularz oferty, sporz4dzony wedlug wzoru stanowi4cego zalqcznik nr I do specyfikacji.

2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy, sporz4dzony

wedlug wzoru stanowiqcego zalqcznik nr la do specyfikacji. (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany

wprowadzone w czasie tnyania postQpow ania).3. Zalqcznik nr 4- o6wiadczenie RODO ( je2eli dotyczy).4.

Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postQpowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w

postQpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentuj4ca wykonawcQ w postQpowaniu o udzielenie zam6wienia nie

jest wskazana jako upowazniona do jego reprezentacji we wla(ciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno6ci gospodarczej.

5. Dokumenty potwierdzajqce, 2e oferowane dostawy spelniajq wymagania Zamawiaj4cego- materialy firmowe np.

foldery, katalogi, ulotki, karty charakterystyki, instrukcja lub wyci4g z instrukcji, dokumentacja rechniczna, jwiadectwa

rejestracji, o(wiadczenia producenta - potwierdzaj4ce spelnianie przez oferowane wyroby wymagari Zamawiaj4cego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPIs

lV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamalviajqcy iqda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat \.yadium
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IV.l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temal udzielania zaliczek:

lV.l.4) Wymaga sig zloienia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofert katslog6w

elektronicznych:

Nie

Dopuszcza siQ zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5.) Wymags sig zlozenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza siQ zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej

Nie

IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawcd% kt6rzy zostanq zaproszeni do udzialu w postQpowaniu

(przelarg ogtaniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog honkurencyjny, pa nersblo innowacyjne)

Liczba uykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w;

IV.l.7) lnformacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w;

Umowa ramowa bgdzie zawartai

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowe j

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres stony intemetowej, na ktorej bgd4 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu

zakupow:

6 210

Inforrnacje dodatkowe
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza siE zlozenie ofert w formie katalog6w

elektroniczrych:

Przewiduje siE pobranie ze zloZonych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetdrg nieogreniczony, przet(1rg ogrqniczony, negocjacje z

ogloszeniem)

Nale2y podai adres strony interneto\dej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nale2y wskazad elementy, kt6rych wsrtoSci bqd4 przedmiotem aukcji elektronicaej:

Przewiduje siQ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, rlnikaj4ce z opisu przedmiotu zam6wienia;

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elekrronicznej oraz jaki bgdzie termin

ich udostgpnienia:

Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicaej:

Jakijest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, na jakich wykonawcy bEdq

mogli licytowad (minimalne wysokoSci postqpie6):

Informacje dotycz4ce lr?korzystywanego sprzQtu elektronicznego, rozwi4zan i specyfikacji technicznych w zakresie

polqczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektroniczrej iczasie ich trwania:

Czas trwanial

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postEpie6, zostanE zakwalifikowani do nast9pnego etapu

Warunki zamkniqcia aukcji elekrronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 30,00

Termin waznosci 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt6rej mowa w art.24aa ust. I ustrwy pzp (przetarg nieograniczony)

Nie

lV,3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV,3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem
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Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai wszystkie oferty

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez przeprowadzenia

negocjacji

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na remat etap6w negocjacji (w tym liczbQ e1ap6w):

lnformacje dodatkowe

IV.3,2) lnformacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagai zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu

Informacja o wysoko(ci nagrod dla wykonawc6w, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi42ania

stanowi4ce podstawq do skladania ofen, jeaeli zamawiaj4cy przewiduje nagrody:

WstQpny harmonogram postqpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ogran iczenia liczby rozwi4zaA

Nalei podai informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) lnformacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne urymagania, kt6rym musz4 odpowiadai wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajqcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w

oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostQpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w Iicytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urz4dzei inform atycznyc h:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre(lenie minimalnych wysokodci postapie6:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej iczasie ich trwania:

Czas trwania:



Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia

publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Informacje dodatkowe:

IV,s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zmiany postanolvie6 zswartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej

dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nale2y wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV6) IN I.'ORMACJE ADMINISTRACYJN E

I\16.1) Spos6b udostgpniania irformacji o charakterze poufnym Ae:eli dottcz!)

IV.6,2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2018-10-26, godzina: l0:00,

Skrdcenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na pilnq potrzebg udzielenia zamowienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazai powody:

Jgzyk lub jgzyki, w jakich mogq byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin zwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku nieprzyznania Srodk6w

pochodzqcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajQcych zwrotowi irodk6w z pomocy udzielonej przez

paistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przeznaczone na

sfirtalsowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje sie uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamdwienia, jeieli Srodki slui4ce sfinansowaniu

zam6wieri na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zsmawiajqcy zamierzal przeznaczyt na sfinansowanie

caloSci lub czgSci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) lnformacje dodatkowe:
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Wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postEpie6, zostanq zakwalifikowani do nastQpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektroniczrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia lic),racji elektronicznej:

Termin i warunki zamknigcia Iicytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym
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