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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196991-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kielce: Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
2012/S 119-196991
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45
Osoba do kontaktów: Anna Konarska
25-736 Kielce
POLSKA
Tel.: +48 413671339
E-mail: wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl
Faks: +48 413660014
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.wszzkielce.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:
EZ/ZP/43/2012 - Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia w Centralnej Sterylizacji zlokalizowanej w
piwnicy pawilonu „B” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
EZ/ZP/43/2012 - Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia w Centralnej Sterylizacji zlokalizowanej w
piwnicy pawilonu „B” Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45.
Szczegółowy opis wymagań technicznych wyposażenia w Centralnej Sterylizacji zawiera załącznik nr 3 do
SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33191000, 33191110, 39150000

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: nie

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:

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: 2 (od udzielenia zamówienia)

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

Wymagane wadia i gwarancje:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający wymaga wniesienia wadium przed
upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium dla przedmiotu zamówienia wynosi 45 000,00 PLN
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Zamawiający wymaga wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu
zawarcia umowy – przed jej podpisaniem. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 3 %
wartości umowy brutto, tj. z podatkiem VAT, wynik należy zaokrąglić „w górę” do pełnych setek.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

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: O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
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zamówieńpublicznych oraz którzy spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. W celu potwierdzenia spełniania tych warunków
wykonawca winien przedłożyć:
1. aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis zwłaściwego
rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, podpisany przez osobęuprawnioną
z adnotacją, że dane zawarte w danym rejestrze (ewidencji) nie uległy zmianie,
2. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
zaświadczeniewłaściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatkówi opłat lub aktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody
na zwolnienie,odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwegoorganu,
3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznegopotwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne lubaktualne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie prawem przewidzianej zgody na zwolnienie,
odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu,
4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawyPrawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składaniaofert,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawyPrawo
zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. oświadczenie o o braku podstaw do wykluczenia z mocy art.24 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ,
7. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
PrawoZamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli:
1. Wykonawca wykaże, przedstawiając nformację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
2. Posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o
wartości minimum 1 500 000,00 PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć:
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych – załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien
przedłożyć: wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonywanych, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto i przedmiocie tożsamym z przedmiotem
zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
Wykaz winien zawierać minimum 1 taką dostawę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem jej wartości,
przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, wraz z załączeniem dokumentu (min.1 referencje) potwierdzającego, że
dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –
w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć:
— wykaz osób (inżynierów serwisowych), którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia wraz z załączeniem certyfikatów wydanych przez producenta urządzeń o odbytym
szkoleniu w zakresie serwisu wyposażenia.
Centralnej Sterylizacji – min. 3 osoby posiadające taki certyfikat – załącznik Nr 7 do SIWZ.
— wykonawca winien złożyć oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają doświadczenie w planowaniu i realizacji procedur higienicznych dotyczących mycia, dezynfekcji i
sterylizacji w zakładach służby zdrowia.
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
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:
EZ/ZP/43/2012

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.7.2012 - 10:30

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
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w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 31.7.2012 - 11:00
Miejscowość:
W siedzibie Zamawiającego w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Grunwaldzkiej 45 w
Kielcach.

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
Inne dokumenty wymagane od wykonawców stanowiące ofertę:
1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wycena wyposażenia
Centralnej Sterylizacji – załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Opis wymagań
technicznych wyposażenia w Centralnej Sterylizacji – załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Dokumenty świadczące, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyposażenia Centralnej Sterylizacji
jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 20.5.2010 O Wyrobach medycznych (Dz.
U. z 2010, nr 107 poz.679) - zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, certyfikat dyrektywy 93/42/EEC (potwierdzenie znaku CE) wraz
z deklaracją zgodności wystawioną przez producenta.
5. Materiały informacyjne, opis techniczny produktu, foldery, karty katalogowe - w języku polskim z
zaznaczeniem oferowanych parametrów przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia Centralnej
Sterylizacji pozwalających zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
8. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile to nie wynika z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych.
9. W stosunku do osób fizycznych, przed podpisaniem umowy, wymagane będzie na podstawie art. 36 ust. 1
pkt. 14 ustawy PZP, złożenie odpisu z Rejestru Ewidencji Gospodarczej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.6.2012
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