

SZPITAL POWIATOWY
Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego nr 4/2016
ogłoszonego przez Szpital Powiatowy w Pyrzycach na dostawę:

„implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
z możliwością częściowego składania ofert



Zamawiający:                                                       Adres do korespondencji:
 Szpital Powiatowy                                               Szpital Powiatowy
Ul. Jana Pawła II 2                                                ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce                                                     74-200 Pyrzyce
REGON 812657740
NIP 853-14-47-442


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone na:
-	tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,
-	 strona internetowa Zamawiającego www.szpital.pyrzyce.net.pl
-	Biuletyn zamówień publicznych





                                                                                    Zatwierdzam:



 

Pyrzyce, dnia 16.03.2016 r.
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I.  NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO.

Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.
Przetarg nieograniczony nr 4/2016.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.
Przedmiot zamówienia winien spełniać wszelkie wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz posiadać oznakowanie CE.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ.

IV. OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość przedmiotu (pakiet nr 1,2,3).

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1.Zamawiający określa termin wykonania zadań na około 12 miesięcy do czasu wyczerpania kwoty zawartej w umowie.
2. Dostawy powinny następować sukcesywne w miarę zaistniałych potrzeb określonych każdorazowo pisemnym  zamówieniem potwierdzonym przez Oddziałową Bloku Operacyjnego.
VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
W organizowanym postępowaniu, może wziąć udział każdy Wykonawca, który złoży wszelkie wymagane oświadczenia i dokumenty których wymaga Zamawiający, spełnia warunki zawarte w art. 22 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych:
1.posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania,
2.posiada  wiedzę i doświadczenie,
3.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,
4.dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
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Ocena spełnienia ww warunków zostanie dokonana zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, których Zamawiający wymaga w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż Wykonawca spełnia powyższe warunki.


VII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ UZNANIA FORMALNEJ POPRAWNOŚCI OFERTY.

Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty lub poświadczone „za zgodność z oryginałem” ich odpisy lub kserokopie, załączone do oferty :

Dokumenty i oświadczenia:
1.wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 2,
2.oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie wszystkich warunków określonych w art. 22 ustawy oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy – załącznik nr 3,
3.katalogi, prospekty.
4.aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.aktualne zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze składakami na ubezpieczenie społeczne-wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
7.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.oświadczenie, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego VAT po stronie Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania (po otwarciu ofert oraz w trakcie realizacji umowy) dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oferowanych w postępowaniu artykułów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. Nr 93, poz.896 z póź. zm.) Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów w żądanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty lub natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
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Wymagania dodatkowe:
1.wymagane jest dostarczenie do oferty aktualnego katalogu zawierającego
 proponowane artykuły z zaznaczeniem oferowanych kodów.
2.nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

WADIUM.

Warunkiem wzięcia udziału w postepowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:


Lp.


Zawartość pakietu

Wartość wadium

Słownie wartość wadium
1
Endoprotezy stawów
6.844,00
Sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote
2
Napęd akumulatorowy do zabiegów ortopedycznych
810,00 zł
Osiemset dziesięć złotych
3
Implanty i narzędzia artroskopowe
705,00 zł
Siedemset pięć złotych

RAZEM
8.359,00 zł
Osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych

	Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce
 Nr konta  19203000451110000002222130.
	Na wniesienie wadium w innej formie zamawiający nie wyraża zgody.

Oferta, która nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie przez zamawiającego uznana za nieważną i odrzuconą.
Zamawiający zwraca wadium: wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjatkiem wykonawcy którego
 oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
 zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
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 została wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.
4.Wadium należy wnieść do dnia –  05.05.2016  rok.


IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ  PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.Zamawiający do łączności z Wykonawcami dopuszcza:
zapytania pisemne które należy przesyłać na nr faksu: (091) 5793-227 a następnie
 potwierdzone drogą pocztową w tym samym dniu. 
2.Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.
3.Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania  pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, wktórym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
	Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl.
	 W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej takiej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest:
	Oddziałowa Bloku operacyjnego Danuta Olczak

Specjalista ortopedii i traumatologii – Bartosz Paprota

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Zgodnie z art. 85 ust 1 pkt 3 Ustawy termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1.Wykonawca przedstawi ofertę, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki, cenę i inne, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
2.Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną  cenę, której
 nie może zmienić. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wyłączony
 z postępowania.
3.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania lub
 komputerze i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
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4.Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
5.Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych i podpisanych stronach
 należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy, oraz adnotacją;
PRZETARG NA DOSTAWĘ – „DOSTAWA  IMPLANTÓW DLA SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH” NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11°°  DNIA  05.05.2016 r.
6.Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście ofert muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.Wykonawca podaje ceny netto i brutto z uwzględnieniem cen transportu, wg. formularza cenowego- załącznik nr 2.
8.Dla uznania oferty za ważną, oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem  ich kserokopie. Poświadczenie kserokopii musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do podpisywania oferty, datą i napisem „za zgodność z oryginałem”.
9.Jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. W razie złożenia kserokopii pełnomocnictwo musi być potwierdzone przez osoby udzielające pełnomocnictwa.
10.Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których dostawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części i odpowiednio je oznaczyć, np. dokumenty tajne.
Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia:
a) W przypadku składania oferty prze Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,na podstawie art. 23 Ustawy żądane w SIWZ  oświadczenie oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia winny być załączone przez każdego wspólnika oferty wspólnej,
b) żaden z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie, nie może podlegać wykluczeniu z postepowania. Jeżeli choć jeden z tych Wykonawców podlega wykluczeniu, to kazdy z pozostałych Wykonawców również zostaje wykluczony a ich ofertę wspólną uznaje się za odrzucona,
c) Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o zamówienie złożą wraz z ofertą dokument o ustanowieniu przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamóiwenia. Pełnomocnictwo musi być złozone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałemprzez notariusza.
	w przypadku gdy oferta podmiotów występujących wspólnie zostanie wybrana, Wykonawca zobowiązany będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przekazania kopii umowy regulujacej współpracę tych wykonawców zawierającą co najmniej:

 ●  zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsiewzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem co najmniej realizację przedmiotu zamówienia,
 ●  określenie zakresu (obowiązku, uprawnienia) działania poszczególnych stron umowy,
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 ●  czas obowiazywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujacy realizację zamówienia.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.miejsce składania – Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce –sekretariat Szpitala.
2. termin składania ofert –  05.05.2016 r. godzina 10.30.
3.termin  otwarcia ofert –  05.05.2016 r. godzina 11°°.
	termin związania ofertą –  03.07.2016 r.

wpłata wadium – do dnia  05.05.2016 r.


XIV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE IFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

I.	Cena – 90%
Cena – cena najniższa do ceny badanej x waga x 100

	Termin dostawy – 10%


1 dzień – 10 pkt
2 dni – 5 pkt
3 dni – 1 pkt

W przypadku nieokreślenia przez Wykonawcę kryterium termin dostawy Zamawiający przyzna za to kryterium 0 pkt.

XV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN (polskich złotych).

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później
 jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2.Po uprawomocnieniu się wyników postępowania do  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przesłana zostanie umowa w sprawie zamówienia publicznego celem jej podpisania. 
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WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
 Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
1.Zamawiający dołącza projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) zawierający wszystkie istotne postanowienia, których akceptacja stanowi o ważności oferty.
	Wszelkie zmiany tresci umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem niewazności w granicach unormowania artykułu 144 ust. 1 Ustawy i SIWZ.

Istotne zmiany tresci umowy mogą obejmować:
a) zmianę warunków płatności i terminów płatności w granicach obowiązujących aktów prawnych,
b) obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych,
c) zmiana nazwy własnej produktu lub numeru katalogowego,
d) okresowe obniżenie zaoferowanych cen jednostkowych (promicje, kampanie reklamowe, itp.)- ceny ulegają obniżeniu z dniem powiadomienia Zamawiającego i nie wymagają aneksu (data wpływu pisma do siedziby Zamawijącego),
e) zmianę przedmiotu umowy w sytuacji zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu na rynku, pod warunkiem zaproponowania asortymentu o równoważnych cechach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych spełniających wymagania wskazane w SIWZ bez zmiany zaoferowanej ceny jednostkowej,
f) okresową zmianę zaoferowanego produktu w sytuacji okresowego wstrzymania produkcji, zaistnienia incydentu medycznego, przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego, o parametrach nie gorszych niż zaoferowany , posiadającego dokumenty dopuszczające do obrotu. Cena zaproponowanego odpowiednika nie może przekroczyć ceny zawartej w umowie. Zmiana nie będzie wprowadzana aneksem, ale wymaga pisemnego uzasadnienia przekazanego przez Wykonawcę oraz jej akceptacji przez Zamawiającego.
Wszelkie dopuszczone zmiany umowy dokonywane będą na pisemny wniosek Stron, zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie 14 dni przed jej wprowadzeniem.
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XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1.Wykonawcy przysługują wszelkie środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy o nazwie "Środki ochrony prawnej" 



 


