Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013462/01 z dnia 2021-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa siatek przepuklinowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Sukiennicza
1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 61 29 27100
1.5.8.) Numer faksu: 61 29 27 102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa siatek przepuklinowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70a8b9b2-7ce6-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013462/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 14:58
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: nie
dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-8/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa siatek przepuklinowych. 6. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia, asortyment i szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 5formularz
asortymentowo – ilościowo - cenowy do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Określone w załączniku nr 5 ilości są wielkościami szacunkowymi, uzależnione od ilości
przyjętych pacjentów, posiadanych środków finansowych oraz treści wynegocjowanych
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych przesłanek,
określone w załączniku nr 5 do SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać
zredukowane do faktycznych potrzeb szpitala.
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie się kierował kryterium najnizszej
ceny
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

. Strony dopuszczają zmiany umowy po uprzedniej akceptacji (zgodzie) Zamawiającego w
przypadku:a) zmiany nazwy własnej produktu, o ile ta została dokonana przez producenta i
potwierdzona stosownym dokumentem,b) obniżenia cen jednostkowych towaru,c) w razie
niemożliwości realizacji dostaw zaoferowanego przez Wykonawcę produktu leczniczego na
skutek zakończenia produkcji w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
zamiennik spełniający zapisane w umowie wymagania oferowanego produktu w cenie nie
większej od zapisanej w umowie,d) w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów
i usług, według obowiązujących przepisów prawa podatkowego przedmiotu zamówienia, zmiana
następuje po podpisaniu aneksu do umowy z tym, że kwota brutto wynagrodzenia należna
Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki
podatku i kwoty netto tego wynagrodzenia,e) zmiany n-ru konta bankowego w przypadku
zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,f) zmiany
sposobu realizacji umowy, w przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub
uzasadniona jego potrzebami,g) zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w
przypadku: Gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość
została przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i
obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości itp. (zmiany danych podmiotów zawierających umowę),h) Jeżeli konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy.3. Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą skutkować zmianą ceny
jednostkowej (za wy-jątkiem obniżenia ceny, zmiany stawki podatku VAT), i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyż-sze postanowienia nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadze-nie.6. Zmiany wprowadzone zgodnie z
powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Ul.
Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 10:30
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13
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