Radomsko: Dostawa wyrobów ortopedycznych dla Szpitala
Powiatowego w Radomsku.
Numer ogłoszenia: 48190 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Radomsku , ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko, woj.
łódzkie, tel. 44 6854716, faks 44 6854701.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.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 wyrobów ortopedycznych dla
Szpitala Powiatowego w Radomsku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest: dostawa wyrobów ortopedycznych dla Szpitala Powiatowego w Radomsku, zwanego dalej
Zamawiającym, na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik nr 5/1 i 5/2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 9 zadań, zwanych dalej pakietami. Pakiet nr 1- Endoprotezy
bezcementowe stawu biodrowego Pakiet nr 2- Endoprotezy cementowe stawu biodrowego Pakiet nr
3- Endoprotezy stawu kolanowego Pakiet nr 4- Implanty do korekcji deformacji stopy Pakiet nr 5 Wkręty imbusowe Pakiet nr 6 - DHS Pakiet nr 7- Proteza połowiczna Pakiet nr 8- Cement kostny
Pakiet nr 9- Zestaw do rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych kolana, zestaw do rekonstrukcji obrąbka
barkowego , stożka, rotarów oraz implanty do małych stawów Szczegółowy opis poszczególnych
pakietów (części) zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 /Formularze Cenowe/ do niniejszej
SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8, 33.18.30.00-6, 33.18.31.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
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.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
Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

o


załącznik Nr 3
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

o


załącznik Nr 3
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

o


załącznik Nr 3
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

o


załącznik Nr 3
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -

o

załącznik Nr 3
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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony Formularz cenowy- Załącznik Nr 1 2. Formularz
ofertowy - Załącznik Nr 2 3. Zaakceptowany Projekt umowy - Załącznik Nr 5-1 i/lub Załącznik Nr 5-2 4.
Pełnomocnictwo w oryginale do podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli
podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w
aktualnym dokumencie rejestrowym. 5. Dokumenty uprawniające wykonawcę do obrotu oferowanym
wyrobem medycznym - deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności CE , wpis /zgłoszenie do
Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i
używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych / Dz. U. nr 107,
poz.679, ze zm./

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 - 95



2 - Termin dostawy przedmiotu zamówienia - 5

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
Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą
dotyczyć w szczególności terminów realizacji dostaw, okresu trwania umowy oraz zmian asortymentu
dostawy, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.szpital.biz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy
97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Dział Zamówień Publicznych pok.1099.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36
Sekretariat Dyrekcji.
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

