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

www.kopernik.lodz.pl

Łód ź: 163/ZP/14 post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

powy żej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczaj ącej kwoty 207 000 Euro na

dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala

Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi

Numer ogłoszenia: 219317 - 2014; data zamieszczenia : 16.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kopernik.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  163/ZP/14 postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego powyżej kwoty 30 000 Euro, nie przekraczającej kwoty 207 000 Euro na dostawy środków

dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

dostawy środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi,

wyszczególnione asortymentowo i ilościowo oraz opisane szczegółowo w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów. Oferta może obejmować

całość zamówienia lub wybrane pakiety, a jeżeli pakiet obejmuje więcej niż jedną pozycję oferta dla swojej

ważności w tym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na

poszczególne pozycje w ramach pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do

SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 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:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 dotycz ące przynale żności 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 POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

W  zakresie  potwierdzenia,  że  oferowane  środki  dezynfekcyjne  będące  przedmiotem  zamówienia

odpowiadają  określonym  wymaganiom  należy  przedłożyć:  a)  Ulotki  informacyjne  preparatów,

potwierdzające wymagane parametry oferowanych preparatów ;  b) Karty charakterystyki preparatów -

wraz  z  pierwszą  dostawą  do  Apteki  Szpitalnej  i  Sekcji  BHP  -  w  formie  papierowej  i  na  nośniku

elektronicznym.  Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terytorium RP w  zależności od

środka: c) W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy produktów leczniczych: zgodnie z Ustawą

z dnia  6  września  2001 r.  Prawo farmaceutyczne (  Dz.  U.  z 2008  r  Nr  45,  poz.  271  z późn.  zm.)

pozwolenie  na  dopuszczenie  do  obrotu produktu leczniczego,  ulotkę  informacyjną  dla  pacjenta/  bądź

etykietę  pełniącą  funkcje  ulotki  dla  pacjenta/  wydanych przez Prezesa  Urzędu Rejestracji  Produktów

Leczniczych,  Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  lub  MZ;  d)  W  zakresie  preparatów

zakwalifikowanych do grupy wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach

medycznych ( Dz. U. z 2010 r Nr 107, poz. 679) a) dla wyrobów medycznych klasy I ( preparaty do mycia,
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neutralizacji)  -  Deklaracja  zgodności  b)  dla  wyrobów  medycznych klasy  IIa  (  preparaty  do  mycia  i

dezynfekcji powierzchni oraz dezynfekcji nieinwazyjnej sprzętu medycznego) - Deklaracja zgodności c) dla

wyrobów  medycznych klasy  IIb  (  preparaty  do  dezynfekcji  inwazyjnej  sprzętu medycznego,  narzędzi

chirurgicznych i endoskopów)  -  Certyfikat  CE oraz Deklarację  zgodności lub Świadectwo zgłoszenia (

wpis) w Urzędzie rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; e) w

zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy produktów biobójczych ważne dokumenty wskazujące

na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP oferowanego produktu biobójczego zgodnie z Ustawą z dnia

13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r Nr .39 poz.252 z późn. zm. );

Dokumenty określone w ustępie 5 niniejszego rozdziału, punkty od c do e - należy dostarczyć w wersji

papierowej wraz z pierwszą dostawą do Apteki Szpitalnej W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

f) Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ g) Oświadczenie dotyczące przeszkolenia personelu - Załącznik nr 5

do SIWZ h) Oświadczenie zgodnie z art. 36 a ust.1 i 36b ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazania części

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - treść oświadczenia stanowi - Załącznik nr 6

do SIWZ i) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowanych preparatów - Załącznik nr 7 do SIWZ j)

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące myjni - Załącznik nr 8 do SIWZ (dotyczy Pakiet 6,7)

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 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

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych

przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1) wprowadzenia

wyrobu nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania

ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna

zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek każdej ze stron, poprzez zawarcie aneksu, w którym

dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym, 2)

wycofania wyrobu z produkcji - Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu zamiennego o

parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na

poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana wyrobu może być

dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, mocą którego nastąpi wykreślenie z
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umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym, 3) podwyższenia stawki podatku

VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą

obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga

aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W

uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą

którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian; w takiej sytuacji strony

mogą zdecydować również o odpowiednim do wzrostu stawki podatku VAT podwyższeniu wartości brutto całej

umowy ze skutkiem od dnia określonego w treści aneksu. 4) obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie

ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z

wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie

pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 5) zmiany

polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanego asortymentu, przewidzianego niniejszą umową, na inny

asortyment z tej umowy, który został już wykorzystany, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie

może ulec zmianie; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 6)

zmiany przedmiotowej /wyrób zamienny/, dokonanej na czas określony, jeśli wystąpi przejściowy brak wyrobu z

przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o parametrach nie

gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej dotychczasowego wyrobu lub ceny

niższej; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a za pisemną

zgodą Kierownika Apteki Szpitalnej - bez konieczności zawarcia aneksu, jednakże z dokładnym określeniem czasu

trwania zmiany, charakterystyki wyrobu zamiennego oraz jego ceny jednostkowej. 7) W przypadku niewyczerpania

całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może

ulec automatycznie przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.10.2014

godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  1. Wymagany okres realizacji zamówienia wynosi : 20 miesięcy od dnia obowiązywania umowy, nie

wcześniej niż od dnia 12.01.2015 r. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

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
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Preparat do dezynfekcji chemicznej

sieci rozprowadzającej wodę uzdatnioną.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Preparat do dezynfekcji małych

powierzchni oraz wyrobów medycznych.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Preparat do dezynfekcji sprzętu

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Pakiet 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Preparat do dekontaminacji i mycia

skóry oraz włosów.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Pakiet 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Preparat do dezynfekcji sprzętu

medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Pakiet 6.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Preparat do dezynfekcji

endoskopów kompatybilny z aparatem INNOWA E2 2.Detergent enzymatyczny do mycia endoskopów.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Pakiet 7.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Preparat do dezynfekcji chemiczno-

termicznej w temp. 60 C osprzętu anestezjologicznego, sprzętu z tworzyw sztucznych 2. Detergent alkaliczny

do mycia endoskopów.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 20.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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