Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.attis.com.pl

Warszawa: Materiały opatrunkowe w podziale na 7 zadań
Numer ogłoszenia: 192798 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
, ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks 22 3211406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Materiały opatrunkowe w podziale na
7 zadań.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie sukcesywnej dostawy pn. Materiały opatrunkowe w podziale na 7
zadań (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/15/14). Na przedmiot zamówienia składają się następujące
zadania, zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ:
zadanie nr 1 (poz. 1-26); zadanie nr 2 (poz. 1-39); zadanie nr 3 (poz. 1-36); zadanie nr 4 (poz. 1-5);
zadanie nr 5 (poz. 1-36); zadanie nr 6 (poz. 1-7); zadanie nr 7 (poz. 1-2); Wymagania dotyczące
przedmiotu zamówienia: 1) wyroby z gazy muszą być klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy
IIa, reguła 7, 2) wyroby z gazy muszą być sterylizowane parą wodną, 3) do produktów jałowych
musi być opakowanie zgodne z normą PN-EN868-5; 4) przy realizacji zamówienia na materiały
opatrunkowe jałowe do każdego pakietu należy dołączyć etykietę typu TAG z dwoma elementami
przylepnymi zawierającymi informację o producencie, dacie przydatności, wykazie, nr LOT,
symbol produktu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są
wnieść wadium w wysokości: a) zadanie nr 1 - 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych), b)
zadanie nr 2 - 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych), c) zadanie nr 3 - 1300 zł (słownie:
jeden tysiąc trzysta złotych), d) zadanie nr 4 - 300 zł (słownie: trzysta złotych), e) zadanie nr 5 - 650
zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych), f) zadanie nr 6 - 120 zł (słownie: sto dwadzieścia
złotych), g) zadanie nr 7 - 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych).
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
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku
dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).

•

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku

o

dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku

o

dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr
2 do SIWZ).
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

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:
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;

•

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;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby 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;

•

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 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) oświadczenia Wykonawcy, że wyroby posiadają ważne w terminach, wymagane
prawem, aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 2) folderu-katalogu, w języku polskim
zawierającego zdjęcia oraz szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia
potwierdzający wymagania określone przez Zamawiającego, z nazwą producenta, opisem
których pozycji formularza asortymentowo-cenowego dotyczą; 3) raportu walidacji z
procesów sterylizacji wyrobów z gazy; 4) oświadczenie Wykonawcy, że oferowane
wyroby z gazy są klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa, reguły 7, (zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobów medycznych).

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 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
2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje następujące możliwości
dokonania ewentualnych istotnych zmian postanowień zawartej Umowy: 3) Zmiana wynagrodzenia
- jeżeli: a) Na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które wejdą w
życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu
którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia - w takim przypadku stosuje się

stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT, bez konieczności aneksowania
umowy. b) Jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
4) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku, zaprzestania produkcji lub okresowego wstrzymania
wytwarzania produktu leczniczego będącego przedmiotem Umowy, Wykonawca za zgodą
Zamawiającego dostarczy zamiennik (produkt równoważny), który w pełni odpowiada zapisom w
SIWZ, na podstawie której dokonano wyboru oferty, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego
umową, o czym Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego, bez konieczności zawierania
aneksu. Pisemne zawiadomienie Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu dostawy towaru, którego
zmiana dotyczy. 3. W razie wyczerpania danej pozycji asortymentu Zamawiający może go zamówić
na tych samych zasadach pod warunkiem nie przekroczenia wartości przedmiotu Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89 01-401
Warszawa pokój 184.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
Sp. z o.o. ul. Górczewska 89 01-401 Warszawa pokój 196 (sekretariat).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: zadanie nr 1.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 1 (poz. 1-26);.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: zadanie nr 2.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 2 (poz. 1-39).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: zadanie nr 3.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 3(poz.1-36).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: zadanie nr 4.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 4 (poz. 1-5).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zadanie nr 5.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 5 (poz.1-36).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zadanie nr 6.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 6 (POZ. 1-7).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: zadanie nr 7.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 7 (POZ. 1-2).

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.11.10-4, 33.14.11.19-7,
33.14.11.16-6.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

