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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315790-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kościan: Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
2012/S 192-315790

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowtnej w Kościanie
ul. Szpitalna 7
Osoba do kontaktów: Wiesław Nowak
64-000 Kościan
POLSKA
Tel.:  +48 655120855
E-mail: zp.spzozkoscian@post.pl
Faks:  +48 655120707
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://szpital.koscian.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń
chirurgicznych i materiałów do sterylizacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kościan,
ul. Szpitalna 7.
Kod NUTS 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315790-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zp.spzozkoscian@post.pl
http://szpital.koscian.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych, obłożeń
chirurgicznych i materiałów do sterylizacji zamówienie obejumje dostawę podzieloną na części - pakiety.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie obowiązuje dostawę 15 pakietów.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 2 600 000,00 i 2 800 000,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: pakiet 1
1) Krótki opis

Zakres obejmuje 88 pozycji asortymentowych w szczególności: elektrody EKG, obwody oddechowe, filtry,
maski, makłuwacze, osłonki, ostrza, rurki trachestomijne i ustno gardłowe,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
88 pozycji asortymentowych
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 415 000,00 i 420 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: pakiet 2
1) Krótki opis

Pakiet niesterylny obejmujący 36 pozycji w szczególności;rękawice diagnostyczne nitrylowe, lateksowe, opaski
identyfikacyjne, pojemniki transportowe,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
36 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 320 000,00 i 330 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: pakiet 3
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 36 pozycji asortymentowych w szczególności;prześcieradło higieniczne niejałowe,
podkłady higieniczne nieprzemakalny perforowane, fartuchy, czepeki chirurgiczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
27 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 260 000,00 i 262 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: pakiet 4
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje3 pozycjie asortymentowe w szczególności; kieszenie z niechłonnej pianki na narzędzia,
sterylna torba izolująca, ostrza chirurgiczne jednorazowego użytku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 6 000,00 i 6 500,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 5
Nazwa: pakiet 5
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 3 pozycje asortymentowe w szczególności; elektrody bierne, czyściki elektrod
monopolarnych, uchwyty monopolarne jednorazowe.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 9 000,00 i 9 500,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: pakiet 6
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 22 pozycje asortymentowe w szczególności; obłożenia i zestawy ortopedyczne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
22 pozycje asortymentowe
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 280 000,00 i 282 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: pakiiet 7
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 7 pozycji w szczególności; dreny, woreczki, filtry, klipsy do laparoskopu.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
7 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 179 000,00 i 180 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: pakiet 8
1) Krótki opis
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Zamowienie obejmuje 17 pozycji asortymentowych w szczególności materiały do sterylizacji narzędzi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
17 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 48 000,00 i 49 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: pakiet 9
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 3 pozycje asortymentowe w szczególności pokrowce, podkładki, przeciwkurzowe
maty.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
3 pozycje.
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 57 000,00 i 58 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: pakiet 10
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 2 pozycje asortymentowe; osłonki pomiarowe i nasadki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
2 pozycje
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 12 000,00 i 12 500,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
Nazwa: pakiet 11
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 61 pozycji asortymentowych w szczególności; aparaty do przetaczania płynów
infuzyjnych, aparaty do przetaczania płynów żywieniowych, aparaty do przygotowania i pobierania
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leków, cewniki dwuswiatłowy, dren do ran,Igłydo nakłuć lędźwiowych i zewnątrzoponowych, cewniki
trójswiatłowe,kaniule do wlewów dożylnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
61 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 550 000,00 i 560 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
Nazwa: pakiet 12
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 72 pozycje w szczególności cewniki i zagłębniki.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
72 pozycje
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 85 000,00 i 88 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
Nazwa: pakiet 13
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 9 pozycji; sterylne rękawice.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
9 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 115 000,00 i 118 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14
Nazwa: pakiet 14
1) Krótki opis

Zamówienie obejmuje 47 pozycji asortymentowych w szczególności igły do nakłuć, rurki intubacyjne.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420
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3) Wielkość lub zakres
47 pozycji
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 215 000,00 i 225 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15
Nazwa: pakiet 15
1) Krótki opis

Zamowienie obejmuje 33 pozycje asortymentowe w szczególności igły i kaniule.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141100, 33141400, 33141310, 33199000, 33141420

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 125 000,00 i 130 000,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadia:
— pakiet 1 - 4 500 PLN,
— pakiet 2 - 3 500 PLN,
— pakiet 3 - 2 800 PLN,
— pakiet 4 - 68 PLN,
— pakiet 5 - 100 PLN,
— pakiet 6 - 3 000 PLN,
— pakiet 7 - 2 000 PLN,
— pakiet 8 - 500 PLN,
— pakiet 9 - 600 PLN,
— pakiet 10 - 150 PLN,
— pakiet 11 - 6 000 PLN,
— pakiet 12 - 1 000 PLN,
— pakiet 13 - 1 300 PLN,
— pakiet 14 - 2 300 PLN,
— pakiet 15 - 1 300 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej i zredagowanej faktury

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę konsorcjum zawierającą w swojej
treści minimum następujące postanowienia: określenie celu gospodarczego, określenie, który z podmiotów
jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi, zakaz
zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych zamawianych
produktów w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (tzn. będzie uprawniony w
poszczególnych pakietach do zamawiania niektórych produktów w ilościach większych aniżeli będzie wynikało
to z przedmiotu umowy a niektórych produktów w ilościach mniejszych aniżeli określone w umowie – zakres
pakietu) przy zachowaniu ogólnej wartości zamówienia (ceny)zastrzeżonej dla wykonawcy w umowie, która
zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.
Zobowiążą się do dostarczenia w terminie do 4 dni od chwili złożenia zamówienia faksem lub drogą
elektroniczną zamawianych produktów.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 PZP,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 ofert, aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 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 ofert, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin
składania ofert, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPZOZEPII/23/25/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2012 - 10:05
Miejscowość:
Kościan, u. Szpitalna 7.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę - wykonawca zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia iż: posiada katalogi, karty danych technicznych produktów wystawionych przez producenta,
opisy techniczne zawierające szczegółowe dane zaproponowanych produktów (dane szczegółowe przedmiotu
zamówienia), które umożliwią potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań
ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach
medycznych z dnia 20.5.2010 r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) posiada certyfikaty rejestracyjne. Są
to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie
rejestracji wyrobów medycznych. W przypadku, gdy w złożonej ofercie znajdą się produkty nie będące
wyrobami medycznymi, wykonawca posiada dla nich deklaracji zgodności CE, Dla każdej pozycji ze złożonej
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oferty posiada próbki, które pozwolą Zamawiającemu w przypadku wątpliwości na sprawdzenie zgodności
oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, W każdej chwili na prośbę Zamawiającego
jest gotów dostarczyć w/w dokumenty wraz z próbkami, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
celem potwierdzenia zgodności złożonych produktów i numerów katalogowych. Jednocześnie Zamawiający
szczegółowo w poszczególnych pakietach, na potwierdzenie zgodności oferowanych produktów z wymaganiami
wskaże jakich dokumentów i dla których pozycji będzie wymagał.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587710
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587710
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.10.2012


