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

www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi/

Trzebnica: Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą

butli i zbiornika wraz z oprzyrządowaniem

Numer ogłoszenia: 85162 - 2016; data zamieszczenia: 12.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej , ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, woj.

dolnośląskie, tel. 71 3120920, faks 71 3121498.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-trzebnica.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: Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z

dzierżawą butli i zbiornika wraz z oprzyrządowaniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika wraz z niezbędnym

oprzyrządowaniem przez okres 24 miesięcy dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Szczegółowy opis

stanowi zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy. Pakiet nr 1 Dostawa podtlenku azotu, tlenu

medycznego, powietrza syntetycznego i dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli; Pakiet nr 2 Dostawa powietrza

technicznego; Pakiet nr 3 Dostawa gazów uśmierzających ból w trakcie porodu; Pakiet nr 4 Dostawa ciekłego

tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiornika; Pakiet nr 5 Dostawa azotu ciekłego do nawiewów miejscowych;

2. Wielkość i wartość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, uzależnionemu od

rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem,

że nie więcej niż o 20% wartości umowy w danym pakiecie..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0, 24.11.19.00-4, 24.11.22.00-4, 24.11.18.00-3,

24.11.21.00-3, 24.11.30.00-9, 44.61.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

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

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, że Wykonawca

spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1 pkt. 1) ustawy PZP, jeżeli złoży

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP) oraz

załączy aktualne zezwolenie (koncesję) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie

hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi i w przypadku wytwórców - na

wytwarzanie produktu leczniczego (dotyczy pakietu 1, 3, 4, 5). Zamawiający będzie dokonywał oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów na

zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1

pkt. 2) ustawy PZP, jeśli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22

ust.1 pkt. 2 ustawy PZP) sporządzone według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie stawia

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1

pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22
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ust.1 pkt. 3 ustawy PZP) sporządzone według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie stawia

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1

pkt. 3) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22

ust.1 pkt. 3 ustawy PZP) sporządzone według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie stawia

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony w art. 22 ust 1

pkt. 4) ustawy PZP jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22

ust.1 pkt. 4 ustawy PZP) sporządzone według wzoru załącznika nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie stawia

szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków

udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów na zasadzie spełnia/nie

spełnia.

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:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
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innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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

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 POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1.Oświadczenie,  że  produkty  lecznicze  stanowiące  przedmiot  zamówienia  są  dopuszczone  do

stosowania  na  terenie  Polski  zgodnie  z  postanowieniami  ustawy  Prawo  farmaceutyczne  z  dnia  6

września 2001 roku (t.j.  z 2008 r. Dz. U. nr 45, poz. 271 z późn. zm.), oraz że Wykonawca posiada

wszelkie  wymagane  prawem  dokumenty  dopuszczające  do  obrotu  na  terenie  RP  dla  oferowanych

produktów  i  dostarczy  je  na  każde  żądanie  Zamawiającego  -  wg  załącznika  nr  6a  do  SIWZ.  2.W

przypadku,  gdy  zaoferowany  produkt  należy  do  grupy  wyrobów  medycznych  -  Oświadczenie,  że

oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia, zgodnie z

ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 nr 876 z późn. zm) i posiadają

stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, oraz że

Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego - wg załącznika nr 6b do

SIWZ. 3.Charakterystykę produktu leczniczego potwierdzającą możliwość podawania leku do 6 godzin

bez konieczności kontrolowania morfologii krwi (dotyczy pakietu nr 3). 4.Szczegółową instrukcję obsługi

zaworu lub oświadczenie producenta potwierdzające, że jednorazowy zawór wydechowy w połączeniu z

zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje

szczelność  systemu  podawania  gazów,  eliminując  tym  samym  potencjalne  zagrożenie  zakażeń

bakteryjnych i wirusowych zaworu (dotyczy pakietu nr 3).
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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 - 98

2 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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

Dotyczy pakietu nr 1, 2, 3: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w

następujących przypadkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr

rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej

umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

obniżenia cen producenta, d) zmiany cen urzędowych wprowadzonych decyzjami właściwych organów

państwowych, e) po upływie roku obowiązywania umowy - może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w

Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły, f) stronom przysługuje prawo ograniczenia

asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich

równoważnika lub cena równoważnika jest wyższa od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej

podwyższenie; g) w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie określonym w §8 niniejszej umowy,

Zamawiający może przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania zamawianego towaru określonego

w formularzu cenowym, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące; h) w przypadku 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 - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w

niniejszej umowie po roku jej obowiązywania nie więcej niż o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za

prace wynikający z obowiązujących przepisów prawa, i) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie. j) gdy

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. Dotyczy pakietu nr 4: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w

następujących przypadkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr
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rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej

umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

obniżenia cen producenta, d) zmiany cen urzędowych wprowadzonych decyzjami właściwych organów

państwowych, e) po upływie roku obowiązywania umowy - może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w

Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły, f) stronom przysługuje prawo ograniczenia

asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich

równoważnika lub cena równoważnika jest wyższa od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej

podwyższenie; g) w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie określonym w §8 niniejszej umowy,

Zamawiający może przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania zamawianego towaru określonego

w formularzu cenowym, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące; h) w przypadku 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 - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w

niniejszej umowie po roku jej obowiązywania nie więcej niż o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za

prace wynikający z obowiązujących przepisów prawa, i) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie. j) gdy

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. Dotyczy pakietu nr 5: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w

następujących przypadkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr

rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej

umowy może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego, b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

obniżenia cen producenta, d) zmiany cen urzędowych wprowadzonych decyzjami właściwych organów

państwowych, e) po upływie roku obowiązywania umowy - może nastąpić waloryzacja wynagrodzenia

Wykonawcy, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w

Komunikacie Prezesa GUS (tzw. wskaźnik inflacji) za rok ubiegły, f) stronom przysługuje prawo ograniczenia

asortymentu objętego przedmiotem umowy o pozycje, które wyłączone zostały z produkcji i nie ma dla nich

równoważnika lub cena równoważnika jest wyższa od ceny w umowie, a Zamawiający nie wyraził zgody na jej

podwyższenie; g) w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie określonym w §7 niniejszej umowy,

Zamawiający może przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania zamawianego towaru określonego

w formularzu cenowym, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące; h) w przypadku 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 - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w

niniejszej umowie po roku jej obowiązywania nie więcej niż o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za

prace wynikający z obowiązujących przepisów prawa, i) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
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społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne - zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie. j) gdy

konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. k) zmiany dni tygodnia dostawy określonych w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital im. Św. Jadwigi

Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica, pok. 66.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2016

godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka

53-55, 55-100 Trzebnica, Sekretariat Dyrektora..

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
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