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

Jedlicze: Dostawa sprzętu i wyposaŜenia medycznego do Ośrodka
Zdrowia w Jaszczwi
Numer ogłoszenia: 212480 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu , ul.
Traugutta 3, 38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie, tel. 0-13 43 809 18, faks 0-13 43 809 18.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozjedlicze.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: Dostawa sprzętu i wyposaŜenia
medycznego do Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie realizowane jest
w ramach projektu pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jaszczwi i Punktu
Lekarskiego w Moderówce oraz zakup sprzętu i wyposaŜenia medycznego SPG ZOZ w Jedliczu
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę; Pakiet I Wózek inwalidzki: rama stalowa, podłokietniki,
pompowane tylnie koła 1 szt. balkonik standard na kółkach : konstrukcja stalowa gięta,
pomalowana, silna i stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo uŜytkownika - 1 szt, kule
inwalidzkie lekkie , trwałe, z regulacją wysokości - 4 szt., czwórnóg z regulacją wysokości - 2 szt.,
Inhalator pneumatyczny tłokowy do terapii aerozolowej - 5 szt. ciśnieniomierze w pełni
automatyczne oferujące wszystkie niezbędne funkcje do dokładnego pomiaru ciśnienia -10 szt.,
glukometry proste i bardzo dokładne do pomiaru stęŜenia glukozy we krwi - 10 szt., pompa infuzyjna
przeznaczona do systemowego programowanego dawkowania z moŜliwością ustawienia prędkości,

objętości i czasu podawania - 3 szt., ssak elektryczny (model do uŜytku domowego)do odsysania
płynu śluzu i innych wydzielin - 3 szt., koncentrator tlenu do ułatwienia przepływu tlenu - 3 szt.,
spirometr do nieinwazyjnych badań pojemności płuc - 1 szt., kozetka lekarska - 2 szt., stanowisko
do pobierania krwi - 1 szt., ssak do gabinetu zabiegowego - 1 szt., stolik do badań niemowląt - 1 szt.
,waga elektroniczna do waŜenia małych dzieci i niemowląt - 1 szt., waga elektroniczna dla dorosłych
- 1 szt., resuscytator dla dzieci - 1 szt., resuscytator dla dorosłych - 1 szt., nebulizator - 1 szt., aparat
EKG - 1 szt. Pakiet II Unit stomatologiczny 1 szt. Dostawa unitu stomatologicznego obejmuje
równieŜ jego montaŜ oraz uruchomienie w Ośrodku Zdrowia w Jaszczwi Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ Uwaga! Określając przedmiot zamówienia
poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki
rynkowe nie gorsze niŜ wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają
warunki techniczne, eksploatacyjne, uŜytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa
handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta Wykonawca moŜe ująć w ofercie a
następnie zastosować rozwiązania równowaŜne do opisywanych przez Zamawiającego w
załączonych dokumentach. W takiej sytuacji wymagamy złoŜenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w
ofercie produktów - równowaŜnych - informujemy, Ŝe w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający
moŜe Ŝądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich
równowaŜności..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.19.24.10-9, 33.19.30.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający 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, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

o

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Pakiet I Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeŜeli wykonawcy wykaŜą, Ŝe

o

wykonali lub wykonują naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
przynajmniej dwa zamówienie (tzn. realizowane na podstawie dwóch umów) o wartości
min. 20 tys. zł brutto kaŜda, polegające na dostawie wyposaŜenia medycznego. Pakiet II
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeŜeli wykonawcy wykaŜą, Ŝe wykonali lub
wykonują naleŜycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwa
zamówienia (tzn. realizowane na podstawie dwóch umów) o wartości min. 50 tys. zł brutto
kaŜda, polegające na dostawie wyposaŜenia medycznego w skład którego wchodził w
szczególności unit lub samego unitu.
III.3.3) Potencjał techniczny

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

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
naleŜy przedłoŜyć:

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

•

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy
do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Za dostawy główne Zamawiający uznaje dostawy opisane w pkt. III.3.2)ogłoszenia Dowodami o
którym mowa powyŜej są : 1)poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2)w przypadku zamówień na dostawy -

oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. UWAGA! W postępowaniach o
udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie
niniejszego rozporządzenia, wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyŜej , moŜe
przedkładać dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw lub usług, określone w § 1 ust.
1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

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: najniŜsza 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
Wzór umowy stanowi załacznik do SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.zozjedlicze.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Samodzielny
Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedliczu ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze - sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Jedliczu ul. Traugutta 3 38-460 Jedlicze - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: Dostawa sprzętu i wyposaŜenia medycznego do Ośrodka Zdrowia w
Jaszczwi.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wózek inwalidzki: rama
stalowa, podłokietniki, pompowane tylnie koła 1 szt. Balkonik standard na kółkach : konstrukcja
stalowa gięta, pomalowana, silna i stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo
uŜytkownika - 1 szt. kule inwalidzkie lekkie , trwałe, z regulacją wysokości - 4 szt. czwórnóg z
regulacją wysokości - 2 szt. Inhalator pneumatyczny tłokowy do terapii aerozolowej - 5 szt.
ciśnieniomierze w pełni automatyczne oferujące wszystkie niezbędne funkcje do dokładnego
pomiaru ciśnienia -10 szt. glukometry proste i bardzo dokładne do pomiaru stęŜenia glukozy we
krwi - 10 szt. pompa infuzyjna przeznaczona do systemowego programowanego dawkowania z
moŜliwością ustawienia prędkości, objętości i czasu podawania - 3 szt. ssak elektryczny (model
do uŜytku domowego)do odsysania płynu śluzu i innych wydzielin - 3 szt. koncentrator tlenu do
ułatwienia przepływu tlenu - 3 szt. spirometr do nieinwazyjnych badań pojemności płuc - 1 szt.
kozetka lekarska - 2 szt. stanowisko do pobierania krwi - 1 szt. ssak do gabinetu zabiegowego 1 szt. stolik do badań niemowląt - 1 szt. waga elektroniczna do waŜenia małych dzieci i
niemowląt - 1 szt. waga elektroniczna dla dorosłych - 1 szt. resuscytator dla dzieci - 1 szt.
resuscytator dla dorosłych - 1 szt. nebulizator - 1 szt. aparat EKG - 1 szt..

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.19.30.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

•
•

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa sprzętu i wyposaŜenia medycznego do Ośrodka Zdrowia w
Jaszczwi.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: unit stomatologiczny - 1
szt..

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.24.10-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.08.2013.

•
•

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

