
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.kopernik.lodz.pl

Łód ź: 81/ZP/13 post ępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto ści powy żej

14 000 euro, nie przekraczaj ącej 200 000 euro na dostawy sprz ętu

medycznego dla Bloków Operacyjnych W.S.S. im. M. Ko pernika w Łodzi.

Numer ogłoszenia: 125665 - 2013; data zamieszczenia : 26.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika , ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6895910, 6895912, faks 042 6895911.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kopernik.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  81/ZP/13 postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro, nie

przekraczającej 200 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Bloków Operacyjnych W.S.S. im. M.

Kopernika w Łodzi..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia są dostawy

sprzętu medycznego dla Bloków Operacyjnych W.S.S. im. M. Kopernika w Łodzi. 2.Przedmiot zamówienia został

podzielony na 2 pakiety. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków wymaganych znajduje się w

załączniku nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny

spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
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jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

a)oryginalne ulotki producenta, katalogi, dokumentację techniczną w języku polskim potwierdzające wymagane

parametry zamawianego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca

dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). b)Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby

medyczne spełniały wymogi dopuszczenia do obrotu i użytkowania zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679). W tym zakresie Zamawiający wymaga złożenia wraz z

pierwszą dostawą do siedziby Zamawiającego: w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i

używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania

po 17.09.2010r.: Deklarację Zgodności Producenta - dla wyrobów medycznych wszystkich klas; Certyfikat

jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE) - dla klasy

wyrobu I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III; dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - oświadczenie

wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego

wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania

zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn; w

przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie wniosek o

przeniesienie danych do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych

zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 17.09.2010r. (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) w

przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do
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Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w

ustawie) lub, w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do

używania na tym terytorium - powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu (obowiązek złożenia kopii

zgłoszenia do prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w

ustawie). c)Formularz oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ. d) Formularz cenowy - Załącznik nr 3 do SIWZ.

e)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych - Załącznik nr 7 do SIWZ. f)Oświadczenie zgodnie

z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

podwykonawcom - treść oświadczenia stanowi - Załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych

przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1)wprowadzenia wyrobu

medycznego nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem

zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym.

Ewentualna zmiana wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek każdej ze stron, poprzez zawarcie aneksu, w

którym dotychczasowy wyrób zostanie wykreślony i zastąpiony wyrobem zmodyfikowanym lub udoskonalonym,

2)wycofania wyrobu medycznego z produkcji - Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie wyrobu

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową pod warunkiem zachowania ceny

jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż wyrób objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana

wyrobu może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, mocą którego nastąpi

wykreślenie z umowy wyrobu wycofanego z produkcji i zastąpienie go wyrobem zamiennym, 3)podwyższenia

stawki podatku VAT przy czym zmianie ulega jedynie cena netto, cena brutto pozostaje bez zmian. Nowe stawki

będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga

aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego. W

uzasadnionych wypadkach, na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy strony mogą zawrzeć aneks, mocą

którego zdecydują o podwyższeniu ceny brutto przy pozostawieniu ceny netto bez zmian; w takiej sytuacji strony

mogą zdecydować również o odpowiednim do wzrostu stawki podatku VAT podwyższeniu wartości brutto całej

umowy ze skutkiem od dnia określonego w treści aneksu. 4)obniżenia stawki podatku VAT przy czym zmianie
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ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z

wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie

pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 5)zmiany

polegającej na zamianie jeszcze niewykorzystanego asortymentu, przewidzianego niniejszą umową, na inny

asortyment z tej umowy, który został już wykorzystany, z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość brutto umowy nie

może ulec zmianie; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

6)zmiany przedmiotowej /wyrób medyczny zamienny/, dokonanej na czas określony, jeśli wystąpi przejściowy brak

wyrobu z przyczyn leżących po stronie producenta, przy jednoczesnym dostarczeniu wyrobu zamiennego o

parametrach nie gorszych od wyrobu objętego umową oraz przy zachowaniu ceny jednostkowej dotychczasowego

wyrobu lub ceny niższej; zmiana nastąpi w formie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

a za pisemną zgodą Kierownika Apteki Szpitalnej - bez konieczności zawarcia aneksu, jednakże z dokładnym

określeniem czasu trwania zmiany, charakterystyki wyrobu zamiennego oraz jego ceny jednostkowej. 7)w

przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 w okresie, na jaki umowa została

zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu o czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.07.2013

godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513

Łódź, Kancelaria Szpitala.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Jednorazowy trokar o średnicy 5mm,

długości kaniuli 100mm, kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach, z systemem

ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez powłoki brzuszne,

posiadający 3-stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu

oraz desuflacja, wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=3szt.) - szt. 240

2.Jednorazowy trokar o średnicy 5mm, długości kaniuli ok. 100mm, ożebrowana kaniula, trokar z systemem

bezpieczeństwa, z liniowym ostrzem plastikowym, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, posiadający
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3-stopniowy zawór posiadający następujące ustawienia: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz

desuflacja, wszystkie 3 ustawienia możliwe bez odłączania wężyka z CO2 (1op.=6 - szt.) - szt. 240 3.Trokar

12mm jednorazowego użytku, kaniula długości 100mm, ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w

powłokach, z systemem ochrony trójkątnego ostrza (zaostrzonego po dwóch stronach) po przejściu przez

powłoki brzuszne, automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5 - 12mm, trokar z systemem bezpieczeństwa,

posiadajacy 3-stopniowy zawór do insuflatora. - szt 288 4.Trokar 12mm jednorazowego użytku, kaniula

długości 100mm, automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5 - 12mm, trokar z systemem bezpieczeństwa, z

liniowym ostrzem plastikowym, z ruchomą osłonką rozdzielającą tkanki, posiadajacy 3-stopniowy zawór do

insuflatora. -szt 240 5.Jednorazowa ożebrowana kaniula o średnicy 12mm, długości około 100mm,

automatyczna i bezobsługowa uszczelka 5-12mm, posiadający 3 - stopniowy zawór z następującymi

ustawieniami: insuflacja, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflacja przez zawór bez odłączenia przewodu z

CO2 - szt. 240 6.Grasper (kleszczyki typu clinch) długość 21mm, maksymalne rozwarcie 32mm, o długości

trzonu 31mm i średnicy trzonu 5mm, uchwyt z zamkiem, trzon izolowany, gniazdo do elektrokoagulacji,

rotacja trzonu o 360°, obie bransze ruchome, wygi ęte, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym - szt 78

7.Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania tkanek, długość 18,8cm, szczeki zagięte i fakturowane, aktywacja

włącznikiem nożnym bądź ręcznym. Narzędzie zamyka naczynia krwionośne o średnicy 7mm włącznie,

naczynia limfatyczne oraz pęczki tkanek - szt 144 8.Jednorazowe narzędzie do zamykania tkanek i naczyń o

średnicy do 7mm włącznie, współpracujące z generatorem LigaSure oraz Force Triad, przeznaczone do

zabiegów na otwarto, z wbudowanym nożem i funkcją cięcia, długość trzonu ok. 20cm. - szt 144.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Jednorazowy stapler liniowy z nożem

o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu

1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający

każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) - szt 20 2.Jednorazowy bezostrzowy trokar

optyczny zakończony dwoma separatorami tkanki o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, posiadający możliwość

blokowania wprowadzanej kamery w obturatorze, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki.

Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego

wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. - szt 50 3.Jednorazowy trokar ostrzowy

(płaskie ostrze) o średnicy 4,7 mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki.

Przezierna, rowkowana (niegwintowana) kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego

wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. - szt 64.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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