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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244631-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Puszczykowo: Materiały medyczne
2017/S 121-244631

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
Puszczykowo
62-041
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Piechnik
Tel.:  +48 618984094
E-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 
Faks:  +48 618984056
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalwpuszczykowie.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa soczewek oraz elementów zużywalnych w operacjach zaćmy wraz z udostępnieniem sprzętu do
operacji zaćmy.
Numer referencyjny: Szp.12/13/17

II.1.2) Główny kod CPV
33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl
www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa soczewek, roztworu do wewnątrzgałkowej irygacji oraz elementów
zużywalnych w operacjach zaćmy. Przedmiot zamówienia obejmuje również: udostępnienie sprzętu do
operacji zaćmy, udostępnienie instrumentariów, szkolenia 6 pracowników Zamawiającego, utworzenie
depozytu zamawianego asortymentu na Bloku Operacyjnym Oddziału Okulistycznego. Szczegółowy opis cech
technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zawarto w Załączniku nr 2 do
SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych. Zamawiający, w trybie i na zasadach
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza wprowadzenie zmian do
umowy zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający zażąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona dokumenty wskazane w
Rozdziale XIII SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestawy do operacji zaćmy wraz ze sprzętem do operacji zaćmy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zawarto
w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych), natomiast w
niniejszym ogłoszeniu znajdują się jedynie ogólne wymagania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Soczewki oraz roztwór do irygacji wewnątrzgałkowej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33731110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zawarto
w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych), natomiast w
niniejszym ogłoszeniu znajdują się jedynie ogólne wymagania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Soczewki wewnątzrgałkowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33731110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis cech technicznych i jakościowych przedmiotu zamówienia oraz zamawiane ilości zawarto
w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy wraz z zestawieniem parametrów wymaganych), natomiast w
niniejszym ogłoszeniu znajdują się jedynie ogólne wymagania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także Wykonawca w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz.
233, ze zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia został określony w rozdz. XII SIWZ oraz w Jednolitym Europejskim Dokumencie
Zamówienia.
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Część 1 – 24 000 PLN, Część 2 – 21 000 PLN, Część 3 = 9
000 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Warunki dotyczące wniesienia wadium zostały
wskazane w rozdz. XVI SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca powinien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonuje co najmniej 1 dostawę:
a) zestawów do operacji zaćmy w ilości 500 kompletów w okresie 12 miesięcy, w przypadku Części 1,
b) soczewek wewnątrzgałkowych oraz roztworu do irygacji wewnątrzgałkowej w ilości 500 szt. w okresie 12
miesięcy, w przypadku Części 2,
c) soczewek wewnątrzgałkowych w ilości 500 szt. w okresie 12 miesięcy, w przypadku Części 3.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2017
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Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-040 Puszczykowo
Sala Wykładowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Zamawiający przewiduje publikację kolejnego ogłoszenia w latach 2019-2020.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

