
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.zozbrodnica.pl

Brodnica: Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Numer ogłoszenia: 130921 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy , ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 64148 88, faks 56 49 829 96.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zozbrodnica.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 materiałów opatrunkowych dla Szpitala

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są

sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych w asortymentach i ilościach podanych w formularzu cenowym

(załącznik nr 1A do SIWZ) z podziałem na następujące pakiety:1) Pakiet nr 1 - Opatrunki, gazy, ligniny, wata,

(CPV 33141110-4);2) Pakiet nr 2 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips (CPV 33141100-1);3) Pakiet nr 3 -

Plastry, przylepce (CPV 33141112-8);4) Pakiet nr 4 - Pieluszki dla noworodków, dzieci i pieluchomajtki dla

dorosłych (CPV 33772000-2, 33771200-7). 2. Oferowane materiały opatrunkowe muszą być dopuszczone do

obrotu i do używania na terenie Unii Europejskiej. 3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia poprzez

sukcesywne dostawy, zgodnie z bieżącymi zapotrzebowaniami składanymi przez osoby upoważnione przez

Zamawiającego, złożonymi, pisemnie, telefonicznie lub faxem. Przedmiot konkretnej dostawy zostanie wydany

Zamawiającemu w terminie 48 godzin od otrzymania przez Wykonawcę zapotrzebowania (zamówienia). Do

terminu nie wlicza się dni wolnych od pracy. 4. Miejsce dostawy: Dział Farmacji Szpitalnej Zespołu Opieki

Zdrowotnej, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica. 5. Przedmiot zamówienia powinien posiadać okres ważności,

pozwalający na jego zastosowanie w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia otrzymania dostawy. Dostawa

materiałów z krótszymi terminami będzie każdorazowo uzgadniana z Zamawiającym a ewentualne zastrzeżenia

Zamawiającego dotyczące tych terminów będą uwzględniane przez Wykonawcę. 6. Wykonawca określi w
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fomularzu cenowym w kolumnie Nazwa Handlowa, nazwę handlową zaoferowanego produktu. 7. W przypadku

gdy Wykonawca oferuje dany materiał opatrunkowy w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w

formularzu cenowym należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań. 8. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje

się liczby całkowitej wówczas dla celów obliczeniowych należy wyliczyć ilość opakowań w zaokrągleniu do pełnej

cyfry wzwyż. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno,

kilka lub wszystkie pakiety. W przypadku składania oferty na dany pakiet Wykonawca powinien wycenić wszystkie

pozycje asortymentowe wymienione w formularzu cenowym danego pakietu. 10. Zamawiający zastrzega sobie

prawo niewykorzystania całego asortymentu wskazanego w ofercie Wykonawcy. 11. Zamawiający przewiduje

możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7) ustawy, stanowiących nie

więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz

dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Zamawiający dopuszcza udział

w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części

zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.

7) ustawy, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4, 33.14.11.12-8, 33.14.11.00-1, 33.77.20.00-2,

33.77.12.00-7.

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: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: (W

przypadku wnoszenia wadium na więcej niż jeden pakiet kwota wadium powinna odpowiadać sumie kwot wadium

poszczególnych pakietów określonych poniżej) 1) Pakiet nr 1 - Opatrunki, gazy, ligniny, wata: 6000,00 zł 2) Pakiet

nr 2 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips: 600,00 zł 3) Pakiet nr 3 - Plastry, przylepce: 1000,00 zł 4) Pakiet nr 4 -

Pieluszki dla noworodków, dzieci i pieluchomajtki dla dorosłych: 3000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku nie wniesienia

wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu

związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wadium może

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
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poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 2. W przypadku wniesienia

wadium w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. Treść

gwarancji nie może zawierać warunku wypłaty wadium, iż żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone

pod rygorem nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który

potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań

majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr rachunku 77 9484 1150 2200 0000 5733

0001 4. W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y

upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. O wniesieniu wadium (pieniężnego) decyduje data i godzina

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych,

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt VIII. ust. 2 pkt 5 SIWZ

należy załączyć w formie oryginału do oferty. 6. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać (informacje

niniejsze należy podać w dowodzie wniesienia wadium lub innym dokumencie załączonym do oferty): Numer

sprawy, nazwę przedmiotu zamówienia, nr pakietu. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 8. Wykonawcy,

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

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu

składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na

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

25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art.

46 ust. 4a Ustawy). 11. 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) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

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
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Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

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:

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;

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
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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.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku działania przez

pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub

kserokopii poświadczonej notarialnie. 3) Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 1A (właściwy dla

pakietu, na który składa ofertę Wykonawca).

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: 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

Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami: 1) Obniżenie ceny netto i zmiana podatku VAT - jeżeli wskutek

zmiany stawki podatku Vat zmianie ulegnie kwota podatku Vat - dopuszczalna jest zmiana od dnia wejścia w życie

ceny netto materiału opatrunkowego odpowiednio do zmiany podatku VAT, cena brutto pozostaje bez zmian; 2)

Wielkość opakowania i cena jednostkowa z tą zmianą związana, w przypadkach, których nie można było

przewidzieć w chwili zawierania umowy, 3) Osób upoważnionych, o kórych mowa w § 10 ust. 1 umowy w

przypadku rozwiązania stosunku pracy z osoba upoważnioną do współpracy lub zmian organizacyjnych w

strukturze kadrowej Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Nazwy handlowej lub producenta oferowanego materialu w

przypadku braku dostępności danego produktu lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko

na produkt równoważny. 5) Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ

na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.zozbrodnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej ul.

Wiejska 9 87-300 Brodnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2013

godzina 12:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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: Pakiet nr 1 - Opatrunki, gazy, ligniny, wata.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem cenowym nr 1A

do SIWZ (Pakiet nr 1).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.10-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Opaski gipsowe, podkłady pod gips.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem cenowym nr 1A

do SIWZ (Pakiet nr 2).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Plastry, przylepce.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem cenowym nr 1A

do SIWZ (Pakiet nr 3).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.12-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Pieluszki dla noworodków, dzieci i pieluchomajtki dla dorosłych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z załącznikiem cenowym nr 1A

do SIWZ (Pakiet nr 4).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.77.22.00-2, 33.77.12.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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