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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

Przetargu nieograniczonego nr 8/2017 na dostawę „ artykułów medycznych  jednorazowego użytku”.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Zamawiającego- www.szpital.pyrzyce.net.pl i Biuletyn Zamówień Publicznych.

Specyfikacja zawiera:

	Warunki uczestnictwa w postępowaniu


	Załączniki od 1- 5



                                                                                            Zatwierdzam
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WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

Zamawiający: 
 

                          Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II2, 74-200 Pyrzyce.

Zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu  nieograniczonego nr 8/2017 na dostawę „ artykułów medycznych  jednorazowego użytku”.

I.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.	Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku, które będą realizowane przez okres 12 miesięcy -do czasu wyczerpania całkowitej wartości przedmiotu umowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji.
	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Do oferty należy dołączyć próbki w minimalnej ilości z każdej pozycji dotyczy pakiet nr 1 pozycja od 1-9(po 10 par z każdej pozycji),pakiet nr 3 – podkłady absorpcyjne pozycja od 1-3- po 1 szt, pozycja nr 1- 5 szt, pozycja nr 8 – 5 szt.
	Pozycja nr 9 – 1 szt, pakiet nr 4 - pozycja nr 2 – 10 szt, pozycja nr 3 – 10 szt, pozycja nr 4 – 10 szt.


II.	INFORMACJE PROCEDURALNE.

1.	Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Oferta winna znajdować	 się w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na dostawę artykułów medycznych  jednorazowego użytku”.
2.	Koperta zaadresowana na adres Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce opisana- „przetarg na dostawę artykułów medycznych  jednorazowego użytku” nie otwierać przed  30.03.2017 rok do godziny 11°°.
3.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków przetargu wyłącznie na piśmie.
	Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego.
4.	Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji:
–	Tadeusz Kaczmarek tel. 91 5702573 wew. 266.
5.	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść istotnych warunków zamówienia.
6.	W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania Zamawiający  prześle pisemną treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcą.. Zapytanie można składać nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7.	Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę.
8.	Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.
9.	Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
10.	Oferta powinna być napisana w języku polskim.
11.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
12.	Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
13.	Cenę oferty należy określić w wysokości netto i brutto. Kwota ofertowa będzie traktowana  jako ostateczna i nie będzie podlegała żadnym negocjacjom.
14.	Wykonawca może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części, z którymi będą  mogli zapoznać się tylko członkowie komisji i które nie będą mogły być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dokumenty te będą stanowić odrębną część i muszą być oznaczone klauzulą „ Tajemnica Przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.
15.	Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
 - certyfikat CE,
-wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru- załącznik nr 1 wraz z formularzem cenowym- załącznik nr 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,
 - zgłoszenie do  Rejestracji Wyrobów Medycznych,
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert,
-aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-aktualne zaświadczenie z ZUS-u o  nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne.
-oswiadczenie, czy wybór oferty bedzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego VAT po stronie Zamawiającego.
- aktualna informacja z KRK albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 21 I 22 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Za aktualne zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne uznaje się jedynie te zaświadczenia, które zostały wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii powyższych dokumentów, poświadczonych  za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
- wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której w ust. 1 pkt 23 art. 24 ustawy pzp.
16.Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta:
-nazwę firmy oraz adresy wykonawców,
-informacje dotyczące ceny oferty,
-warunki płatności zawarte w ofertach.
17.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożenia ofert.
18.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz.


III. TERMINY.

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce – sekretariat.
2.Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2017 r. do godziny 10.30.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2017 r. o godzinie 11°°.
4.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 28.04.2017 r.

IV. WARUNKI  DOPUSZCZENIA DO  POSTĘPOWANIA.

1.Zamawiający uzna za nieważne oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności:
-nie podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy,
-sporządzona w języki innym niż polski,
-oferty, które nie wpłynęły w wyznaczonym terminie.

V. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE.

CENA  -  60 %

Sposób obliczenia punktów za kryterium:

CENA – cena najniższa do ceny badanej x waga x 60.

TERMIN DOSTAWY – 40%

1 dzień – 40 pkt
2 dni – 20 pkt
3 dni – 10 pkt

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

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji I warunki płatności zawarte w ofertach.

VI. ISTOTNE  POSTANOWIENIA  UMOWY.

Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ . Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty, ale przed terminem związania ofertą w siedzibie Zamawiającego.

VII. PRZEWIDYWANE ZMIANY W UMOWIE
Strony dopuszczają następujące zmiany w umowie- załacznik nr 4 do SIWZ:
W przypadku zaprzestania produkcji danej pozycji przez wytwórcę, zwiększenia lub zmniejszenia się zapotrzebowania Zamawiającego na daną pozycję, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, Strony dopuszczają możliwość:
- zmiany wytwórcy danej pozycji, zmiany zapotrzebowania Zamawiającego na daną pozycję (ilość)- zmiana nie może dotyczyć podanych w ofercie cen jednostkowych oraz opisanego produktu, nie może powodować zmiany całkowitej wartości umowy. Ponadto, Strony dopuszczają przedłużenie albo skrócenie czasu trwania umowy do daty wyczerpania ilościowego i wartościowego przedmiotu dostawy określonego niniejszą umową.

VIII. 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 Prawo Zamówień Publicznych.




                                                            

