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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206940-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kielce: Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
2012/S 125-206940

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/50/2012 - Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki WSzZ w Kielcach.

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)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206940-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:wszzkielce_zampub@poczta.onet.pl
http://bip.wszzkielce.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do Apteki WSzZ w
Kielcach.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w Pakietach od 1 do 3,stanowiących
załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji /SIWZ/.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

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:

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
1) Krótki opis

Pakiet I: Preparaty do odkażania skóry przed wkłuciem, zabiegami chirurgicznymi, pielęgnacyjnymi i
diagnostycznymi.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1) Krótki opis

Pakiet II: Preparaty do odkażania ran, błon śluzowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3) Wielkość lub zakres

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

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
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1) Krótki opis
Pakiet III: Preparaty myjące, płuczące, dezynfekcyjne, pielęgnacyjne zalecane przez producentów urządzeń
myjąco - dezynfekcyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33631600

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 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:
Ustala się wadium w wysokości 13 280,00 PLN na całość przedmiotu zamówienia, a na poszczególne zadania
w następującej wysokości:
Pakiet nr 1 - 3 300,00 PLN.
Pakiet nr 2 - 9 160,00 PLN.
Pakiet nr 3 - 820,00 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność za dostawę Zamawiający będzie regulował w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury i dostarczenia
zamówionego przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitalnej.

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
zamówieniamogąubiegać się w Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz spełniają warunek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełnienia tych warunków Wykonawca
winien przedłożyć:
1. 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 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Osoby fizyczne składają oświadczenia w zakresie art. 24ust.1
pkt 2 ustawy.
2. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpiecznie
społeczne i zdrowotne 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.
3. Aktualne zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie
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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.
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawyPzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawyPzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczenie o o braku podstaw do wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo ZamówieńPublicznych -
załacznik nr 4 do SIWZ
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych - załacznik nr 3 do SIWZ.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu
potwierdzeniaspełnieniatego warunku Wykonawca winien przedłożyć: opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien
przedłożyć:wykaz co najmniej 1 wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy o wartości minimalnej wymienionej w tabeli zawartej w SIWZ,
odpowiadające jswym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane
należycie /referencje min.1/.

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/50/2012



Dz.U./S S125
03/07/2012
206940-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/6

03/07/2012 S125
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/6

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
8.8.2012 - 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.8.2012 - 11:00
Miejscowość:
Kielce, ul. Grunwaldzka 45 /sala konferencyjna Szpitala/.

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
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego,wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
1. W odniesieniu do środków zakwalifikowanych jako preparaty lecznicze – aktualną na dzień złożenia ofert
decyzję Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu rynkowego produktu leczniczego
2. W odniesieniu do środków zakwalifikowanych jako produkty biobójcze – aktualną na dzień złożenia ofert
decyzję Ministra Zdrowia o dopuszczenie do obrotu rynkowego produktu biobójczego
a. W celu potwierdzenia skuteczności działania biobójczego preparatów do dezynfekcji należy załączyć
dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada Normom Europejskim lub/
i Normom Polskim (badania co najmniej etap II faza II dotycząca obszaru medycznego).
3. W odniesieniu do środków zakwalifikowanych do wyrobów medycznych - dokumenty świadczące, że
oferowany przedmiot zamówienia jest zarejestrowany i dopuszczony do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 20
maja 2010 O Wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, nr 107 poz.679) – zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych /w przypadku
braku konieczności ich posiadania - oświadczenie/, certyfikat CE lub deklaracja zgodności wystawiona przez
producenta preparatu.
a. W celu potwierdzenia skuteczności działania biobójczego preparatów do dezynfekcji należy załączyć
dokumenty potwierdzające, iż przedmiot zamówienia został przebadany i odpowiada Normom Europejskim lub/
i Normom Polskim (badania co najmniej etap II faza II dotycząca obszaru medycznego)
Wyżej wymagane dokumenty należy oznaczyć numerem Pakietu i pozycji, której dotyczą;
4. Dla każdego zaoferowanego preparatu należy dołączyć katalog lub folder w języku polskim z danymi
technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wszystkich wymagań
technicznych stawianych przez Zamawiającego, z zaznaczeniem Pakietu i pozycji, której dotyczą; (opis składu
ilościowego, jakościowego, spektrum działania oraz sposób sporządzania roztworów roboczych różnych
stężeniach).
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5. Dla każdego zaoferowanego środka dezynfekcyjnego należy dołączyć kartę charakterystyki substancji
niebezpiecznej w języku polskim.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej działanie
preparatu.
7. W związku z obowiązkowym stosowaniem się do zaleceń PZH lub/ i PIS Zamawiający zastrzega sobie prawo
zmiany preparatu w okresie trwania umowy (w uzasadnionej sytuacji – zgodnie z § 10 ust.1b wzoru umowy -
załącznik nr 6 do SIWZ).
Inne dokumenty wymagane od Wykonawców składające się na ofertę:
1.wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ;
2.wypełnione formularze cenowe Pakiety nr 1 do nr 3 - załącznik nr 2 do SIWZ;
3.zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ;
4.dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę,o ile to nie wynika z przepisów prawa lub
innych dokumentów rejestrowych;
5.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;
6.dowód wniesienia wadium.

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:
28.6.2012


