
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego: Dostawy towarów dla sklepu

medycznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

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 I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy 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 członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, krajowy

numer identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera 15/17 , 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56 4621334.

Adres strony internetowej (URL): www.przetargi.bieganski.org

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

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

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 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 pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

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

adresem (URL)
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Tak

www.przetargi.bieganski.org

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.przetargi.bieganski.org

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

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

pocztą tradycyjną,kurierem lub oosbiście

Adres:

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300

Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
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nie są ogólnie dostępne

Nie

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

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy towarów dla sklepu medycznego

Numer referencyjny: S/1/PN/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

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

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

wykonawcy:

20

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia są dostawy sukcesywne towarów dla sklepu medycznego, w ilościach i asortymentach

określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, w którym

Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
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zamówienia. Asortymenty, będące wyrobami medycznymi, (które zostały wycenione z uwzględnieniem

stawki 8 % VAT), muszą być dopuszczone do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o

wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.). Zaoferowane asortymenty muszą być zgodne z

normą PN-EN ISO 20347:2012 lub równoważną: Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe –

dotyczy zadania 19. 1) Zaoferowany i dostarczony przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy,

bez znamion użytkowania, w pierwszej kategorii, spełniający wymagania jakościowe określone przez

producenta danego wyrobu oraz gwarantujący bezpieczeństwo, funkcjonalność i niezawodność

wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia. 2) Zaoferowany i dostarczany przedmiot zamówienia

winien być dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce. 3) Wyroby będące przedmiotem zamówienia

w danej pozycji asortymentowej dostarczone do Zamawiającego winny być jednakowe tj. o takich samych

uwarunkowaniach, kolorystyce, właściwościach dla danej dostarczonej pozycji przedmiotu zamówienia (o

ile dotyczy). 4 Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu

producenta danego wyrobu, w sposób zapewniający zachowanie jego właściwości i parametrów

eksploatacyjnych podczas transportu i przechowywania w warunkach magazynowych (o ile dotyczy). 1)

Użyte do opisu przedmiotu zamówienia (w Załączniku nr 1 do SIWZ) znaki towarowe lub pochodzenie

towaru/technologia od określonego producenta służy jedynie określeniu wymaganych standardów i

właściwości wymaganego przedmiotu zamówienia. 2) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne

(art. 30 ust. 4 ustawy p.z.p.) opisywanym w SIWZ w zakresie wyrobów określonych np. poprzez metodę

produkcji lub wskazujących na markę producenta pod warunkiem, że mają one nie gorsze parametry od

opisanych przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się odstępstw w zakresie minimalnych parametrów oraz

funkcji i przeznaczenia. Zaoferowane produkty nie mogą być w standardzie jakościowym gorsze niż

określił to Zamawiający. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna: art. 30 ust. 5 ustawy) w

Załączniku nr 1 do SIWZ Wykonawca, który zastosuje tzw. równoważność, zobowiązany jest do

przedłożenia wraz z ofertą informacji o zaoferowanych produktach tj. np. opisu parametrów oferowanych

wyrobów lub karty katalogowej z których jednoznacznie będą wynikać parametry określone dla danego

produktu przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 z podaniem nazwy handlowej i producenta.

Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji

asortymentowej dotyczy dana informacja z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów będą wynikać parametry

co najmniej określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ i dane identyfikujące produkt.

Wykonawca, który nie oferuje równoważności nie ma obowiązku przedkładania opisów i materiałów jak
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powyżej. Niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych powyżej tj. potwierdzających, że

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego będzie

jednoznaczne z zaoferowaniem przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 33196000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33141700-7

33196200-2

33141110-4

33199000-1

33184400-7

18110000-3

33100000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 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:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

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

miesiącach:  12  lub dniach:
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