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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258907-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Techniki operacyjne
2018/S 114-258907
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
ul. A. Rogalińskiego 3
Łuków
21-400
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
Tel.: +48 257989074
E-mail: zp@spzoz.lukow.pl
Faks: +48 257989074
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.lukow.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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa zestawów narzędziowych dla SPZOZ w Łukowie w ramach projektu: Wyposażenie SOR w SPZOZ w
Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w powiecie Łukowskim
Numer referencyjny: 14/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33160000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa zestawów narzędzi dla SPZOZ w Łukowie.
Przedmiot zamówienia:
1) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w ostatnim kwartale 2017 r.., kompletny,
oznakowany i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,
2) musi być nieużywany – tzn. nie będący przedmiotem wystaw i prezentacji, wolny od wad fizycznych i
prawnych,
3) spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do
użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej,
4) posiadać deklarację wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodności (znak
CE), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych
5) musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany
poziom świadczonych usług medycznych.
6) w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

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:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000
33162000
33161000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Standardowe zestawy narzędzi w kontenerach: amputacja, piła do cięcia gipsu, plastyka, trepanacja, do cięcia,
do porodu, do łyżeczkowania, ginekologiczny, chirurgia ręki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.

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
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0169/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000
33162000
33161000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Standardowe zestawy narzędzi w kontenerach: tracheostomia, do szycia, dziecięcy, przepuklina, do
zdejmowania szwów, brzuszny/ostry, brzuszny/zachowawczy, konwersji, naczyniowy, duże szycie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.

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
Okres w dniach: 42
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0169/17-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - minimum 2 dostawy, których przedmiotem
była dostawa narzędzi chirurgicznych, każda o wartości co najmniej 300 000 PLN co zostanie potwierdzone
dowodami, że zamówienia te zostały lub są wykonywane należycie;

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

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: tak

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: 24/07/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 3.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od terminu składania ofert. Wadium dla całości zamówienia
wynosi 10 000 PLN. W SIWZ wadium podzielono na pakiety. Podstawy wykluczenia z postępowania zostały
określone w pkt. VI SIWZ. Wymagane dokumenty i oświadczenia zostały określone w pkt. VII SIWZ. Dopuszcza
się składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
ul. Postępu 17A
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
ul. Postępu 17A
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
ul. Postępu 17A
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/06/2018
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