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25/10/2016    S206    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   
• I.II.III.IV.VI. 

Polska-Rybnik: Wyroby do dializy nerkowej 
2016/S 206-372624 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku 
ul. Energetyków 46 Rybnik 44-200 Polska  Osoba do kontaktów: Agnieszka Krakówka (w zakresie formalnym), 
tel.: +48 324291287, Magdalena Wieczorek (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291080, od 
poniedziałku do piątku w godz. 10:00–14:00 Tel.: +48 324291226/87/88 E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks: +48 324291225 Kod NUTS: PL227 
Adresy internetowe: Główny adres: www.szpital.rybnik.pl 
I.2)Wspólne zamówienie  
I.3)Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiaj ącej Podmiot prawa publicznego 
I.5)Główny przedmiot działalno ści Zdrowie 
Sekcja II: Przedmiot 
II.1)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych i preparatu dezynfekcyjn ego do dializy nerkowej dla 
Stacji Dializ wraz z dzier żawą i serwisem aparatów do hemodializy. 
Numer referencyjny: LAS-1030-PN/49-2016 
II.1.2)Główny kod CPV 33181520 
II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy wyrobów medycznych i 
preparatu dezynfekcyjnego do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą i serwisem aparatów do 
hemodializy dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita warto ść 
II.1.6)Informacje o cz ęściach To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33631600 33100000 - PA02 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL227 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, ul Energetyków 46, 44-200 Rybnik, Polska. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia są sukcesywnie realizowane dostawy wyrobów medycznych i preparatu 
dezynfekcyjnego do dializy nerkowej dla Stacji Dializ wraz z dzierżawą i serwisem aparatów do hemodializy 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w 
Rybniku. Umowa zostanie zawarta bezpośrednio po zakończeniu niniejszego postępowania na okres 36 
miesięcy. 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień określonych w art. 67 ust. 1. pkt. 7 Ustawy. Zamówienia 
uzupełniające będą polegały na konieczności zamówienia dodatkowych ilości asortymentu objętego umową w 
przypadku jego wcześniejszego wyczerpania przed okresem zakończenia umowy, która swoim zakresem 
obejmuje także dzierżawę aparatów. Nabywanie produktów od innego dostawcy spowodowałoby 
niekompatybilność techniczną. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 20 
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki serwisu / Waga: 20 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 
II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
Okres w miesiącach: 36 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
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II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych  
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe  
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zwierają załączniki nr 1.1, 1.2 i 1.3 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert wnieść 
wadium na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie z 29.1.2004 
(zwanej dalej Ustawą) w wysokości: 7 152,32 PLN. 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki udziału  
III.1.1)Zdolno ść do prowadzenia działalno ści zawodowej, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
Wykaz i krótki opis warunków:  Nie dotyczy. 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż kwota 500 000,00 PLN. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota 
500 000,00 PLN. 
III.1.3)Zdolno ść techniczna i kwalifikacje zawodowe  
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Wykonawca przedłoży wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca winien podać ich rodzaj, wartości, daty, 
miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz na wezwanie załączyć 
dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykonał co najmniej dwie dostawy zgodne z przedmiotem niniejszego 
zamówienia potwierdzające należyte wykonanie na kwotę minimum 500 000,00 PLN brutto każda, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w trakcie wykonania takich dostaw, w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonawca winien podać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których 
dostawy te zostały wykonane, oraz na wezwanie załączyć dowody określające czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrze żonych  
III.2)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.2.2)Warunki realizacji umowy:  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za  wykonanie zamówienia  
Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Opis  
IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi ązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu  
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IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej  
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne  
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz ąca przedmiotowego post ępowania  
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
Data: 30/11/2016 Czas lokalny: 10:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału wybranym kandyda tom  
IV.2.4)Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą Oferta musi zachować ważność do: 
28/01/2017 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert Data: 30/11/2016 Czas lokalny: 10:30 
Miejsce: SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, 
pawilon nr 2 (Przychodnia Wielospecjalistyczna) I piętro, pokój nr 126. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Otwarcie ofert jest jawne. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych  
Stosowane będą płatności elektroniczne 
VI.3)Informacje dodatkowe:  
Szczegółowe informacje w SIWZ(www.szpital.rybnik.pl). 
Ponadto:Wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu i na wezwanie dostarczy zaświadczenia niezależnego 
podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z zapisami rozdz. I B pkt. 3 SIWZ 
Zamawiający korzysta z procedury art. 24aa Ustawy i wezwie Wykonawcę do złożenia dokumentów 
określonych zgodnie z pkt. 5 rozdz. III A 
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 3 – 8. 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  
VI.4.3)Składanie odwoła ń 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej 
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 
VI.4.4)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A Warszawa 02-676 Polska 
Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/10/2016 
 
 


