Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2

PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

Szczecin: Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 183490 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al.
Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, faks
091 4661113.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2.pum.edu.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: Dostawa bielizny ochronnej i operacyjnej
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: dostawa bielizny operacyjnej i ochronnej, zwanej dalej wyrobami. 2. Opis wyrobów
stanowiących przedmiot zamówienia oraz wymagane parametry i ilości wyrobów zawiera załącznik nr
4 do formularza oferty (formularz cen jednostkowych)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający
nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej dwóch
głównych dostaw, których przedmiotem była dostawa bielizny operacyjnej bądź
ochronnej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż: Numer Zadania Wartość brutto 1
200000,00 zł 2 20000,00 zł 3 35000,00 zł 4 2 0000,00 zł 1.1.W przypadku składania
oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania
dwóch głównych dostaw, których wartość będzie nie jest mniejsza niż suma wartości
określonych przez Zamawiającego dla zadań, których dotyczy oferta (np. Wykonawca
składa ofertę na zadania nr 1 i 3, wówczas musi wykazać się dwiema głównymi
dostawami w wysokości 235000,00 zł brutto każda) - ocena spełnienia tego warunku
będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. VIII ppkt. 2
SIWZ. 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i
doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia następujących oświadczeń i
dokumentów: 2.1.Wykazu wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych
również wykonywanych) głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 3 do siwz oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. WAŻNE: Jeżeli usługi były realizowane na
rzecz podmiotu posiadającego osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego
wykonania dostaw przedkłada poświadczenie bądź referencje, to dokument ten
powinien być podpisany przez dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach
prawa handlowego przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta). W
przypadku przedłożenia poświadczeń (referencji) podpisanych przez inne osoby niż
wyżej wymienione Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby
które podpisały poświadczenia bądź referencje były do tego uprawnione.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: 1.1.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu
spełniania tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: 1.1.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu
spełniania tego warunku.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej -w tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych,
bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: Numer Zadania Kwota 1
16000,00 zł 2 1600,00 zł 3 2900,00 zł 4 1600,00 zł W przypadku składania oferty na
więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca wykazał
posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż
suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. Wykonawca składa
ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków finansowych,
bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 17600,00 zł) - ocena spełnienia
tego warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt.
VIII ppkt. 3 SIWZ; 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów: 3.1. Informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

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;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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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;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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;

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;

•

inne dokumenty
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia: 1.1 oświadczenia o dopuszczeniu oferowanych wyrobów
do obrotu i używania na terytorium RP - zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) - zgodnie z załącznikiem nr 3
do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

4

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana
umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: a) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych
dla Kupującego, b) wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 11 i §12 umowy, c) przedłużenia
okresu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania zakresu rzeczowego umowy z
przyczyn leżących po stronie Kupującego. d) w przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych
postanowień umowy, tj. zmian, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie
miałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik
postępowania przetargowego. 3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze
aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Warunkiem
dokonania zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do
umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy. 5. Zmiana
umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia zgodnie z § 6 ust. 2 wynikająca ze zmiany podatku
VAT, nie wymaga aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.spsk2.pum.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień
Publicznych SPSK-2 PUM w Szczecinie, Al. Powstańców Wielkopolskich 72, Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Pokój nr 13 (Sekretariat), budynek C. 4.Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 20-05-2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zam Publicznych..
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Fartuch chirurgiczny
jałowy - ilość i asortyment określa zał. 4 Fartuch chirurgiczny wzmocniony jałowy - ilość i
asortyment określa zał. 4.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.
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•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sliniak ochronny - ilość i
asortyment określony w zał. 4 Podkład nieprzemakalny - ilość i asortyment określony w zał.
4.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Podkład na stół
operacyjny - ilość i asortyment określa zał. nr 4 Podkład na stół operacyjny- ilość i asortyment
określa zał. nr 4 Osłona na buty- ilość i asortyment określa zał. nr 4 Mata na podłogę- ilość i
asortyment określa zał. nr 4 Prześcieradło do transportu- ilość i asortyment określa zał. nr 4.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadania 4.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Serweta okulistyczna
sterylna - ilość i asortyment określa zał. nr 4 Serweta okulistyczna sterylna - ilość i asortyment
określa zał. nr 4.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

………………………………..
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
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