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Ogłoszenie nr 756284-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Samodzie]ny Publiczny Szpita] Wojewódzki im. Papieża Jana Paw[a 11: Dostawa zestawów do dia]izy

otrzewnowej CADO i ADO dla Stacji Dializ

OGŁOSZENIE 0 ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólrinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy

0 zamówienie mogą ubiegać się wy]ącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialalność, lub dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały .

zamówienie, obejmuje spoleczną i zawodową integrację osób będących czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄC][

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiaj ąęy

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot któremu zamawiaj ący powierzyvpowierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

lnformacje na teLat podmiotu któremu zamawiający powierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowaniejestprzeprowadzan`ewspólnieprzezzamawiających

Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, któizy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej -mające zastosowanie krajowe prawo zamówień pubncznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 11,

krajowy numer identyfikacyjny 60501340000000, ul. Aleje Jana Pawła 11   10 , 22400  Zamość, woj.

lubelskie, państwo Polska, tel. 846 773 333, e-mail zampupl@szpital.zam.pl, faks 846 386 669.

Adres strony intemetowej (URL) : www. szpital.zam.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony intemetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub fomatów

plików, które nie są ogólnie dostępne                                                                                                              i

1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Imy ®roszę określić):

Samodzielny Publiczny Szpital Woj ewódzki

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA O.eźcJJ. dooJczyJ :

Podział obowiązków między zamawiaj ącymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Euopej skiej (który z zamawiających j est odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz bozostałych zamawiających):  .

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresćm (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=bd3o69eo-ffóo46dafll49-27633a296fl5 2/14



1.12.2020 https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=bd3®69eo-ffcc46da€149-27633a296fl5

Tk
ww.szpital.zam.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony -więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzia]u w postępowaniu należy przesylać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

lmy sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu w inny

sposób:

Tk
lmy sposób:

w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście w pokoju 248

Adres:

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła 11 ul. Aleje Jana Pawła 1110; 22-

400 Zamość pok. 248 - kancelaria szpitala

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z 'narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

S_EKcłA 11: PRZEDMIOT ZĄMÓWIENn
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11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej

CADO i ADO dla Stacji Dializ

Numer referencyjny: DZP 3320.81.20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty ]ub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu moźna skladać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykomwcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wi.e/kość, zahe§, no&a/. i. i./ośĆ dosław, wsfwg /wb #obóf

bwdow/an}7ch /wb oheś/em.e zapofrzebown!.a !. wo;magań / a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budow]ane: Dostawa

zestawów do dializy otrzewnowej CADO i ADO - dwa zadania asonymentowe.

11.5) Glówny kod CPV: 33181500-7

Dodatkowe kody CPV:

11.6`Ćg`morit&waLr.o§ćząimórieriLaOeżelizamawiającypodajeinfiormacjeowartościzamówienia)..

Wartość bez VAT: 636240,00

Waluta:

pln

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
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maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ]ub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 lub w art.134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   12    /wb dniach:

'„b

data rozpoczęcia:   /złb zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

12

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 111: INFORMACJE 0 CIIARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,_FINANSOWYM I TĘCIINICZNYM

111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

lnfomacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w t)m zakresie

lnfomacj e dodatkowe

111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w t)m zakresie

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji ząmówienia

wraz z infomacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Infomacje dodatkowe :

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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111.2.1) Podstawy wykluczenia okreś]one w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 tistawy Pzp

Tk Zamawiający przewiduje następujące flkultatywne podstawy wykluczenia: Tk (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tk ®odstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEG0 POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPowANIU oRAZ sPEŁNiA KRyTEmA sELEKCTI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udzia]u w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spelnianiu kryteriów se]ekcj i

Nie

111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU

POTWIERDZENIA 0KOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAW PZP:

Odpis z właściwego rejestm lub z centralnej ewidencji i infomacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestm lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTóW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEG0 W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

111.5.2) w zAKREsm KRVTEHÓw sELEKC.I:

111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA-
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OKOLICZNOŚCI, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1 ) Kariy katalogowe/ ulotki oferowanego przedmiotu zamówienia. 2) Charakterystyka techniczno -

j akościowa oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazwy handlowej . Charakterystyka musi

zawierać co najmniej dane na temat parametrów wymaganych określonych w opisie przedmiotu

zamówienia. 3 ) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do

obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że posiada stosowne dokumenty

świadczące o ich dopuszczeniu, a także, że Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tych

dokumentów na każde żądanie Zamawiaj ącego, w teminie wyznaczonym przez Zamawiaj ącego.

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENI0NE W pkt 111.3) - 111.6)

1) Fomularz „Oferta Wykonawcy" (zał. m 1 do SIWZ). 2) Oferta cenowa przygotowana w sposób

podany w SIWZ str. 9 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPIS

IV.l.l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

lnfomacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać infomacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się zlożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert

kata]ogów elektronicznych :

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

lnfomacje dodatkowe :

IV.l.5.) Wymaga się zlożenia oferty wariantowej :

Nie

Dopuszcza się złożenie oferiy wariantowej
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Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej :

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udzialu w postępowaniu

(pizetarg ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcj i wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej :

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Infomacj e dodatkowe :

Zamówienie obej muj e ustanowienie dynamic2mego systemu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe infomacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Infomacj e dodatkowe :

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w fomie

katalogów elektronicznych:

Przewiduj e się pob.ranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacj i potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane j est przeprowadzenie aukcji e]ektronicznej /p#e/arg «i.eogranz.czo#y, przefo#

ograniczony, negocj acj e z ogłoszeniem) N.ie

Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementyg których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które infomacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie temin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcj i elektronicznej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektroniczmej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień) :

Infomacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rej estracj i i identyfikacj i wykonawców w aukcj i elektronicznej :

Infomacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej :

IV.2) KRYTERIA OCENY 0FERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużony temin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp ®rzetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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IV.3.1) Informacje na temat negoci.acji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferiy:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenianegocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać infomacje na temat etapów negocjacji (w t)m liczbę etapów):

Infomacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Infomacjaowysokościnagróddlawykonawców,którzypodczasdialogukonkurencyjnegoprzedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiaj ący przewiduj e nagrody:

Wstępny hamonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Infomacj e dodatkowe :

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementyopisuprzedmiotuzamówieniadefiniującemriimalnewymagania,którymmusząodpowiadać

wszystkie ofefty:

Podzia`ł negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacj i istotnych warunków zamówienia:

Infomacje dodatkowe :

https://bzp.uzp.gov.pVZP400Podgladopublikowanego.aspx?id=bd3e69eo-ffóc46dafll49-27633a296fl5
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IV.4) Licytacj a elektroniczna

Adres strony intemetowej , na której będzie prowadzona licytacj a elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej :

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne uządzeń infomatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Temin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej :

Data: godzina:

Temin otwarcia licytacj i elektronicznej :

Temin i wanmki zamknięcia licytacji elektronicznej :

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy; albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Infomacje dodatkowe :

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewidui.e się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tk

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zriian zostały określone we wzorze umowy

stanowiącym integralną część specyfikacj i istotnych warunków zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ó.eźe/j. doo;czy/..

Środki s[użące ochronie informacji` o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu:

Data: 09.10.2020, godzina:  12:00,

Skrócenie teminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia ®rzetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacj e z ogłoszeniem) :

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>pl

IV.63) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzie]enie zamówienia, w przypadku

nieprzyzmnia środków, które mialy być przeznaczone na sfinansowanie calości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Info]macje dodatkowe:

ZAł[ĄgLZNIKI-INFORMACJEDOTYCZĄCE0FERTCZĘŚCIOWYCH

Część nr:  1 Nazwa: zadanie  1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.c/kos'Ć, zczhes, nodzo/. z. z'/os'Ć dosf4w, «sfwg /złb robóf

bwdow/an}JCĄ /%b ohgś/eni.e zopofrzebowanj.a !. `.o;maga!ń/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Zestawy do ciągłej

dializy otrzewnowej CADO -10 zestawów

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV): 33181500-7,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:   `

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  2 Nazwa: zadanie 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia /wz.e/kość, zak7ies, nodza/. z. z./ośĆ dosłczw,  złsJzłg /«b nobóf

bwdow/an);cA /wb ohes'/eni.e zcrpofrzebowcin}.a i. wymagań/ a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Zestaw do

automatycznej dializy otrzewnowej ADO -zapewni leczenie 1 pacjenta przez okres 12 miesięcy.

2) Wspó]ny S]ownik Zamówień(CPV): 33181500-7,

3) Wartość części zamówieniaoeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):   ,-

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania ]ub termin wykonania:

okres w miesiącach:  12

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

wydłużony temin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE :
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