
Sosnowiec: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ  Z

DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Numer ogłoszenia: 294742 - 2015; data zamieszczenia : 03.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie,

tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa

odczynników laboratoryjnych do wykonywania badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów, dostawa

szybkich testów diagnostycznych. Zamówienie składa się z 2 części tzw. Pakietów: Pakiet nr 1 - odczynniki

przeznaczone do wykonywania badań gazometrycznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów, Pakiet nr 2 - szybkie testy,

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości znajdują się w załączniku nr 3.1, 3.2 do SIWZ. 3. Składane

oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu. 4. Wykonawca wraz z

pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej kart charakterystyki

substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. 5. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o

opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.)

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach, zawierających niebezpieczne

substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 6. Odbiór odpadów

opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów po telefonicznym

zgłoszeniu Zamawiającego. 7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z

20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi

przepisami prawnymi w tym zakresie.

II.1.5)

przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących
Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.45.20-7, 33.69.60.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  VI. Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w

wysokości: Pakiet nr 1 - 4000,00 zł ( słownie: cztery tysiące złotych), Pakiet nr 2 - 1900,00 zł ( jeden tysiąc

dziewięćset złotych), 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec,

numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg znak: ZP-2200-63/15 na DOSTAWĘ

ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW, DOSTAWA TESTÓW

DIAGNOSTYCZNYCH 2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.

3.Wadium może być wnoszone w formie: a) pieniądza, b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji

bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala

Miejskiego Sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1. Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była

dołączona do oferty. 4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego

wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany

przez wykonawcę. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy PZP, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako

najkorzystniejszej 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich trzech

lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych

dostaw: w przypadku Pakietu nr 1 odczynników przeznaczonych do wykonywania badań

gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów w okresie ostatnich 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 oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie na kwotę nie mniejszą niż 48 000,00 złotych. w przypadku Pakietu nr

2 szybkich testów diagnostycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z
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podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie na kwotę nie mniejszą niż 23 000,00 złotych.

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:

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 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;

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;

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- formularz oferty - oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, - formularz asortymentowo cenowy w/g

file:///Z:/postępowania 2015/63. Odczynniki - powtórka mały/ogloszeni...

3 z 5 2015-11-03 11:51



załącznika nr 3.1, 3.2 - dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę sprzęt, parametrów

granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub

inny wiarygodny dokument (w języku polskim) (dotyczy Pakietów nr 1):. - dla odczynników, kalibratorów, materiałów

kontrolnych przedłożyć metodyki oznaczeń w języku polskim, na podstawie których Zamawiający oceni zgodność

parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia ww. asortymentu (dotyczy Pakietów nr 1, nr 2) - dla

zaproponowanych analizatorów (dotyczy Pakietów nr 1): Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości,

potwierdzające, że proponowane urządzenia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym - W

odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia są to aktualne dokumenty potwierdzające

dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) tj. - wpis/zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i

podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, - deklaracja zgodności z wymaganiami

zasadniczymi CE, - certyfikat jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego o ile jest to

wymagane odrębnymi przepisami i oferowany przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym.

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 - 90

2 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna,  adres strony, na której będzie
prowadzona:

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

1. Po okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą ulec zmianie

za zgodą Zamawiającego, procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niż wskaźnik

inflacji/deflacji za rok poprzedni. 2. Waloryzacja cen może być dokonana nie częściej niż jeden raz na dwanaście

miesięcy. 3. Wartość umowna może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w

przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 4. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej

stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy

podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT,

wynikającą ze stawki tego podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 6. Strony

zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w przypadku konieczności zapłaty Wykonawcy ceny wyższej,

powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane

wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności i będą

dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony dopuszczają

zmiany umowy w zakresie: - numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) -

nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów - przedmiotowym/ produkt zamienny - sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie

do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony - wystąpi przejściowy brak produktu z

przyczyn leżacych po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie

gorszych od produktu objętego umową Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci

umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.szpital.sosnowiec.pl

file:///Z:/postępowania 2015/63. Odczynniki - powtórka mały/ogloszeni...

4 z 5 2015-11-03 11:51



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z

o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.11.2015 godzina

10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 (sekretariat).

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:  Pakiet nr 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa odczynników

przeznaczonych do wykonywania badań gazometrycznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów szczegółowo

opisanych w załączniku nr 3.1 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.65.00-0.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa szybkich testów -

odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe, szczegółowo opisane w załączniku nr

3.2 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.60.00-5.
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