Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2

PUM
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

Szczecin: Dostawę opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń do
podciśnieniowej
terapii
ran
Numer
ogłoszenia:
145889
2013;
data
zamieszczenia:
17.07.2013
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: Dostawę opatrunków do podciśnieniowej
terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii ran.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest
dzierżawa 6-ciu sztuk urządzeń do podciśnieniowej terapii ran zwanych dalej urządzeniami wraz z dostawą
opatrunków do podciśnieniowej terapii ran zwanych, zwanych dalej opatrunkami. 2.Opis i wymagane
parametry urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy zawiera załącznik nr 4A do formularza oferty.
3.Wymagane parametry i ilości opatrunków zawiera załącznik nr 4 do formularza oferty (formularz cen
jednostkowych). 4.Ilości opatrunków podane w załączniki nr 4 mają charakter orientacyjny i Zamawiający
ma prawo zamówić mniejsze ilości opatrunków, z tym, że nie mniej niż 50 % szacowanej ilości.
5.Zamawiający wymaga, aby oferowane opatrunki i urządzenia stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu
Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) i były
wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ww ustawą. 6.Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć 6-sztuk urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy na swój koszt i ryzyko do siedziby
Zamawiającego (fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012r) w ciągu maksymalnie 10
dni roboczych od otrzymania zamówienia przekazanego faksem przez Aptekę Szpitalną Zamawiającego. 7.
Zamawiający wymaga aby opatrunki dostarczane przez Wykonawcę posiadały minimum 12-miesięczny
okres przydatności do zużycia, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. 8.Wykonawca
zobowiązany jest dostarczać zamówione opatrunki w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia
zapotrzebowania faxem..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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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
•

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

•

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: -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 - posiadania wiedzy i doświadczenia - w
tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie
co najmniej dwóch głównych dostaw, których przedmiotem była dostawa opatrunków do
podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzenia, każda o wartości nie mniejszej
niż 100 000,00 zł. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i
doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia oświadczeń i dokumentów: 2.1. wykazu
wykonanych (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych
dostaw, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do formularza oferty oraz dowodów, że
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2.2. Wykonawca na dowód, czy dostawy
zostały wykonane w sposób należyty, zobowiązany jest przedłożyć poświadczenie bądź
dowody o których mowa w § 1 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa RM z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane ( Dz. U. Nr 226, poz. 1817). W
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert. WAŻNE: Jeżeli dostawy były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego
osobowość prawną, a Wykonawca na dowód należytego wykonania dostaw przedkłada
poświadczenie bądź referencję, 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 bądź
referencji podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione Zamawiający wymaga
wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały poświadczenia bądź referencje
były do tego uprawnione. 3. 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.
4. W celu oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z podmiotem, z którego zasobów
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będzie korzystał wykonawca gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów,
Zamawiający żąda przedłożenia: a) pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania
do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie winno zawierać wskazanie jakie zasoby, na jaki
okres oraz w jaki sposób zostaną udostępnione. Zobowiązanie powinno być podpisane
przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego
zobowiązanie i złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. W przypadku,
gdy zobowiązanie podpisał pełnomocnik, do zobowiązania powinien być dołączony
dokument pełnomocnictwa; b) umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podmiotem
oddającym swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy względnie innego dokumentu
określającego sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy
wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym
podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu; Zamawiający oceni spełnienie
warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
•

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

•

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: -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

•

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: -dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące: -sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu
sposobu spełniania tego warunku. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w
postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty zgodnie z formułą spełnia
- nie spełnia.

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:
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•

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
oświadczenie o dopuszczeniu oferowanych opatrunków i urządzeń 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.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Formularz cen
jednostkowych (załącznik nr 4 do oferty) stanowi integralną część oferty. Zalecane jest sporządzenie oferty
z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów załączników do oferty. 2. Oferta powinna być podpisana
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej. 3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: a)
pełnomocnictwo - w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, a
z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty; b) oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania określone w pkt VI SIWZ; c)
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy
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kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. d) oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt VIII SIWZ; e) wypełniony przez
Wykonawcę formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty; f) wypełniony
przez Wykonawcę formularz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 4A) do formularza
oferty, g) dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami
Zamawiającego zgodnie z pkt IX ppkt 1 SIWZ. 4. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia
załączone do oferty muszą być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą czytelną techniką (ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem). 5. W przypadku oferty
składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta
winna spełniać następujące wymagania: a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do
zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać
pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania; b) oferta wspólna winna być sporządzona
zgodnie z SIWZ; c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w imieniu wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje pełnomocnik. W sytuacji, gdy
każdy z wykonawców samodzielnie spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22
ust 1 pkt 1-4 PZP Zamawiający dopuszcza złożenie odrębnych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu przez każdego z wykonawców; d) dokumenty wymienione w pkt VI ppkt. 2 (2.1., 2.2)
każdy wykonawca składa oddzielnie; e) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określone w pkt VIII SIWZ należy złożyć tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie
warunków; f) wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący kto składa
oświadczenie, tj. czy oświadczenie składane jest przez członka konsorcjum czy też przez pełnomocnika w
imieniu konsorcjum; g) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak wykonawcy składający ofertę
wspólną. 6. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się
na tekście tłumaczonym. 7. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja
stron nie jest wymagana, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób. 8.
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 PZP i nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP oraz lista podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej winny być złożone w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii. Pozostałe dokumenty wymagane przez Zamawiającego muszą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez Wykonawcę wraz z podaniem daty
uwierzytelnienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w pkt VI SIWZ ppkt 5 kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub te podmioty. Uwierzytelnienie powinno polegać na zamieszczeniu daty i podpisu
Wykonawcy na kopii dokumentu pod zwrotem za zgodność z oryginałem bądź innym zwrotem
równoważnym. Uwierzytelnienie powinno znajdować się na każdej zapisanej stronie dokumentu.
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 - 60

•

2 - Jakość - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu opatrunków stanowiących
przedmiot zamówienia bądź ich braku z innych przyczyn, nie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku
opatrunków oraz zobowiązany jest zaproponować Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakującego
opatrunku po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie. 2. Odpowiednik brakującego opatrunku musi
być kompatybilny z aparatami stanowiącymi przedmiot dzierżawy, posiadać takie same parametry oraz co
najmniej taką samą jakość co zastępowany opatrunek. 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga
formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku a)
obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego b) wystąpienia okoliczności, o których
mowa w § 19 umowy c) przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku nie zrealizowania
zakresu rzeczowego umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. d) zmiany stawki podatku
VAT 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 winien być
załączony projekt 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.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013
godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 13 (Sekretariat),
budynek C. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-07-2013 r. o godz. 10:30 , pok. nr 11. Dział Zamówień
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

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