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

www.uks.com.pl

Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla

SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Znak:

DZP-271-222/15

Numer ogłoszenia: 105632 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie , ul. Montelupich 4, 31-155

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4245424, faks 012 4245490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa instrumentów i akcesoriów

endodontycznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Znak: DZP-271-222/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia

jest:Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki

Stomatologicznej w Krakowie Nr sprawy: DZP-271-222/15 2. Wspólny Słownik Zamówień - ( kod CPV -

33.13.00.00-0, 33.13.10.00-7, 33.13.40.00-8) 3. Opis przedmiotu zamówienia wraz z przewidywanymi ilościami

stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia musi być: a. nowy, pochodzić minimum z 2014

roku, b. pakowany i dostarczany w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi m.in.

Ustawy o wyrobach medycznych. 5. Termin przydatności do użycia powinien wynosić minimum 12 miesięcy

od dnia dostawy do Zamawiającego. 6.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z transportem

na koszt i ryzyko Wykonawcy, do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia mieszczącego się w

Krakowie przy ul. Montelupich 4 w budynku Kliniki - lok.042 (przyziemie). 7. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6

do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu

mniejszych ilości towaru niż podane w tabeli w załącznik nr 1 do SIWZ - w trybie i na zasadach określonych w

http://www.uks.com.pl/
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art. 145 Pzp. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia

zamówień uzupełniających..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.13.00.00-0, 33.13.10.00-7, 33.13.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis warunku: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie podobnej

do objętej przedmiotem zamówienia. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna dostawę

instrumentów i akcesoriów endodontycznych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto. Ocena

spełnienia ww.warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, które

Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać

jednoznacznie, iż ww.warunki Wykonawca spełnił

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł., w przypadku, gdy okres obowiązywania

polisy jest krótszy niż okres obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić

oświadczenie, że po wygaśnięciu bieżącej polisy przedstawi Zamawiającemu nową ważna polisę do

końca obowiązywania umowy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach,

wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie. Z treści

złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na

rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego przysługuje prawo do powoływania

się na potencjał (zasoby) innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w

postępowaniu. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga

aby dokument wskazywał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3)

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
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odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale VI SIWZ pkt 2 ppkt 1-4.

Dokumenty te Wykonawca przedstawia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z

oryginałem przez te podmioty;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, 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
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zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11

ustawy - wystawione 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 dotyczące przynależności 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia: a.materiałów firmowych - ulotki informacyjnej lub

aktualnego katalogu/kart katalogowych, zawierających dokładny opis, na podstawie którego

Zamawiający będzie mógł stwierdzić, że oferowane instrumenty i akcesoria endodontyczne spełniają

wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku nr 1 SIWZ

(załączany dokument musi zawierać informację dotyczącą numeru pozycji danego produktu w tabeli
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cenowej w formularzu ofertowym ) b.oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ

potwierdzający że: a. proponowane przez niego instrumenty i akcesoria endodontyczne posiadają

dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679): - deklarację zgodności lub certyfikat CE producenta, - wpis lub

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do

obrotu, i używania na terenie Polski, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. Nr 107

poz. 679) - odpowiednio dla każdego zaoferowanego produktu, dla którego wpis lub zgłoszenie jest

wymagane, b. zaoferowane w ofercie produkty, które nie podlegają przepisom Ustawy z dnia 20 maja

2010 r. o Wyrobach Medycznych posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające je do obrotu i

używania na terenie Polski oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez te produkty wymaganych

prawem norm. c. na każde wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty wezwania dostarczy

w/w dokumenty, o których mowa w Załączniku nr 9 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W celu zaakceptowania warunków umowy Wykonawca przedstawi zaakceptowany (podpisany w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.uks.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155

Kraków, pokój 48..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2015

godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, ul.

Montelupich 4, 31-155 Kraków, pok. 41..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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