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

bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Lublin: DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Numer ogłoszenia: 45736 - 2015; data zamieszczenia:  03.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

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:  DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

dostawa preparatów dezynfekcyjnych, szczegółowy asortyment i ilości określone są w załączniku nr 2A-R

niniejszej 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: 18.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:

Zestaw 1- 4400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) Zestaw 2- 85,00,00 zł (słownie: osiemdziesiąt

pięć złotych) Zestaw 3- 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych) Zestaw 4- 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć

złotych) Zestaw 5- 310,00 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych) Zestaw 6- 45,00 zł (słownie: czterdzieści pięć
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złotych) Zestaw 7- 100,00 zł (słownie: sto złotych) Zestaw 8- 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych)

Zestaw 9- 190,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) Zestaw 10- 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych)

Zestaw 11- 52,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote) Zestaw 12- 5,00 zł (słownie: pięć złotych) Zestaw 13- 3,00

zł (słownie: trzy złote) Zestaw 14- 8,00 zł (słownie: osiem złotych) Zestaw 15- 8,00 zł (słownie: osiem złotych)

Zestaw 16- 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) Zestaw 17- 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych)

Zestaw 18- 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych)

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA 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

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań. W tym zakresie Wykonawcę obowiązuje

wyłącznie złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH 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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że

uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

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;
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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 okre ślonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  przez  Wykonawcę  preparaty  dezynfekcyjne  odpowiadają

wymaganiom określonym  przez  Zamawiającego  i  zostały  wprowadzone  do  obrotu,  do  oferty  należy

załączyć dokumenty aktualne na dzień złożenia oferty, potwierdzające ten fakt: A/ odnośnie preparatów

rejestrowanych jako produkty lecznicze - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

wydane  przez  Ministra  Zdrowia  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  Prawo

Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45 poz. 271 z późn. zm.), B/ odnośnie preparatów rejestrowanych

jako wyroby medyczne -  dokumenty dopuszczające do stosowania w służbie zdrowia na terenie RP

zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z

2010 r. Nr 107, poz. 679), C/odnośnie preparatów rejestrowanych jako produkty biobójcze - pozwolenie

na wprowadzenie do obrotu bądź wpis do rejestru produktów biobójczych wydane przez Ministra Zdrowia

zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 242), D/

Oświadczenie  Wykonawcy,  że preparaty  do  dezynfekcji  narzędzi  i  powierzchni  są  przeznaczone  do

zastosowania  w  obszarze  medycznym,  posiadają  badania  mikrobiologiczne  odpowiadające  Normom

Europejskim i / lub Normom Polskim dotyczącym obszaru medycznego (normy, badania co najmniej fazy

II) i że badania te zostały wykonane w akredytowanych laboratoriach bądź tez mają opinie instytucji (np.

DGHM /VAH, Narodowy Instytut Zdrowia - PZH), oraz ze na każde żądanie Zamawiającego przedstawi

poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie badań (załącznik nr 7 do SIWZ). E/ Dla preparatów

dezynfekcyjnych sklasyfikowanych jako produkt niebezpieczny - aktualne karty charakterystyki substancji

/ mieszaniny niebezpiecznej zgodne z Rozporządzeniem WE nr 1907/2006 REACH z dnia 18 grudnia

2006 r. F/ Ulotki informacyjne/ instrukcje użycia zawierające nazwę preparatu, przeznaczenie, sposób

użycia  oraz  skład,  spektrum  i  czas  działania  preparatu.  G/Zamawiający  celem  potwierdzenia,  że

oferowane  dostawy  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  żąda  załączenia

próbek: W zestawie 1: dla poz. 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15 należy dostarczyć po 1 op. każdego produktu.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Zestawienie asortymentu (Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie składanej

oferty). 3. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania

zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów

(np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie). 3.Dowód wniesienia wadium, (w

przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna) do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu

poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w osobnej

kopercie z napisem wadium.
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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 realizacji zamówienia - 5

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

Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że zmiany

wynikają z: 1) zmiany stawki podatku VAT - odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem dostaw do

których mają zastosowanie zmienione przepisy, zmianie podlegają ceny jednostkowe brutto, ceny netto

pozostają bez zmian, 2)zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia - odpowiednio

do zmienionych przepisów prawa, 3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego

pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 4) ze

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te mają wpływ na koszt wykonania

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia na

przyszłość. 5) ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Obowiązek wykazania, iż zmiany te mają wpływ na koszt

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zmiana umowy może dotyczyć tylko wysokości

wynagrodzenia na przyszłość. 6) obniżenia przez Wykonawcę cen na towar objęty przedmiotem umowy, w

stosunku do cen jednostkowych wynikających z oferty, na cały dalszy okres obowiązywania umowy bądź na

okres promocji obowiązującej u Wykonawcy, 5) zamiany poszczególnych towarów przewidzianych w umowie na

odpowiedniki, w sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Wykonawcy dostarczanie towaru

objętego przedmiotem umowy jest niemożliwe lub utrudnione - w takim przypadku cena jednostkowa pozostaje

bez zmian, chyba, że zastosowany odpowiednik jest tańszy od towaru będącego przedmiotem umowy, wówczas

cena jednostkowa ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, 6) zmiany limitów ilościowych zamawianych towarów w

stosunku do określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 2 do SIWZ poprzez zwiększenie limitów

ilościowych w jednych pozycjach załącznika nr 2 do SIWZ, a zmniejszenie limitów ilościowych innych w innych

pozycjach załącznika nr 2 do SIWZ w sytuacji, gdy na określone pozycje asortymentu limit został lub przewiduje

się, że zostanie wyczerpany przez Zamawiającego przed upływem okresu obowiązywania umowy, a na inne
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pozycje asortymentu limit przewidziany w załączniku nr 2 do SIWZ nie został lub przewiduje się, że nie zostanie

wyczerpany, pod warunkiem że nie wpływa to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ponad przewidziane

w § 4 ust. 1 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ul. Abramowicka 2 20-442

Lublin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.03.2015

godzina 09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul.

Abramowicka 2 20-442 Lublin.

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
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