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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366201-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Implanty ślimakowe
2017/S 179-366201
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Julia Kaźmierczak
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskm.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 2
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Julia Kaźmierczak
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: szpital

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Dostawa implantów laryngologicznych.
Numer referencyjny: ZP-17-091UN

II.1.2)

Główny kod CPV
33185200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów laryngologicznych, zwanych dalej implantami.
Postępowanie zostało podzielone na trzy części (pakiety):
1) pakiet nr 1 – Implanty ślimakowe do leczenia jednostronnej głuchoty – „Implant SSD” – 10 sztuk,
2) pakiet nr 2 – Implanty ślimakowe do leczenia częściowej głuchoty – „Implant hybrydowy” – 30 sztuk,
3) pakiet nr 3 – Procesory mowy do systemu implantów ślimakowych – typ: Nucleus 24 (Nucleus Freedom)
CI500– 30 sztuk.
2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi
w tym zakresie.
3. Oferowane implanty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych oraz posiadać termin
przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy danej partii implantów.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1 – Implanty ślimakowe do leczenia jednostronnej głuchoty – „Implant SSD” – 10 sztuk
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33185200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice – Magazyn szpitalny.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. pakiet nr 1 – Implanty ślimakowe do leczenia jednostronnej głuchoty – „Implant SSD” – 10 sztuk.
2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi
w tym zakresie.
3. Oferowane implanty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych oraz posiadać termin
przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy danej partii implantów.
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4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu zamawiającego
w zakresie wszczepiania oferowanych implantów, a także do bieżącej aktualizacji oprogramowania w okresie
trwania umowy.
5. W ramach ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu do każdego zabiegu
niezbędny sprzęt i instrumentarium wymagane do wszczepienia oferowanych implantów będących przedmiotem
niniejszego postępowania. postępowania.
6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na oferowane implanty wynoszącej: implant (część
wszczepialna) – minimum 10 lat, procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 3 lata.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia, w cenie oferty – obecności inżyniera klinicznego przy
wszystkich zabiegach wszczepienia implantów będących przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała partiami, na podstawie zamówień zamawiającego w
ilościach wskazanych w zamówieniu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez okres
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko do magazynu szpitalnego zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00
do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania 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

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2 – Implanty ślimakowe do leczenia częściowej głuchoty – „Implant hybrydowy” – 30 sztuk
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33185200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice – Magazyn szpitalny.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Pakiet nr 2 – Implanty ślimakowe do leczenia częściowej głuchoty – „Implant hybrydowy” – 30 sztuk
2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi
w tym zakresie.
3. Oferowane implanty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych oraz posiadać termin
przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy danej partii implantów.
4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu zamawiającego
w zakresie wszczepiania oferowanych implantów, a także do bieżącej aktualizacji oprogramowania w okresie
trwania umowy.
5. W ramach ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu do każdego zabiegu
niezbędny sprzęt i instrumentarium wymagane do wszczepienia oferowanych implantów będących przedmiotem
niniejszego postępowania. postępowania.
6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na oferowane implanty wynoszącej: implant (część
wszczepialna) – minimum 10 lat, procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 3 lata.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia, w cenie oferty – obecności inżyniera klinicznego przy
wszystkich zabiegach wszczepienia implantów będących przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała partiami, na podstawie zamówień zamawiającego w
ilościach wskazanych w zamówieniu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez okres
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko do magazynu szpitalnego zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00
do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania 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

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3 – Procesory mowy do systemu implantów ślimakowych – typ: Nucleus 24 (Nucleus Freedom)
CI500– 30 sztuk
Część nr: 3
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33185200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice – Magazyn szpitalny.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Pakiet nr 3 – Procesory mowy do systemu implantów ślimakowych – typ: Nucleus 24 (Nucleus Freedom)
CI500– 30 sztuk
2. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami) oraz z właściwymi przepisami prawnymi
w tym zakresie.
3. Oferowane implanty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych oraz posiadać termin
przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostawy danej partii implantów.
4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu zamawiającego
w zakresie wszczepiania oferowanych implantów, a także do bieżącej aktualizacji oprogramowania w okresie
trwania umowy.
5. W ramach ceny oferty wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu do każdego zabiegu
niezbędny sprzęt i instrumentarium wymagane do wszczepienia oferowanych implantów będących przedmiotem
niniejszego postępowania. postępowania.
6 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na oferowane implanty wynoszącej minimum 3 lata.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia, w cenie oferty – obecności inżyniera klinicznego przy
wszystkich zabiegach wszczepienia implantów będących przedmiotem niniejszego postępowania.
8. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała partiami, na podstawie zamówień zamawiającego w
ilościach wskazanych w zamówieniu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez okres
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko do magazynu szpitalnego zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00
do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania 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

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
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Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.
2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, do
oferty wykonawca dołącza aktualne:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (dalej: „JEDZ” lub „jednolity dokument”). Jednolity dokument stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca
składa aktualną:
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie wymaga wykazania się brakiem podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców,
którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp.
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 2, pkt 3 oraz pkt 4
SIWZ).
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 2 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
7. Dokument, o którym mowa w pkt 6 SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 SIWZ, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7 SIWZ stosuje się.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2
SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp.
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Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 SIWZ stosuje się.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1 W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej, wykonawca składa aktualny:
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
2 Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
dotyczące.
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
w zakresie pakietu nr 1: 2 dostawy implantów laryngologicznych o łącznej wartości dostaw min. 600 000 PLN
brutto, przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 300 000 PLN brutto.
w zakresie pakietu nr 2: 2 dostawy implantów laryngologicznych o łącznej wartości min. 800 000 PLN brutto,
przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 400 000 PLN brutto.
w zakresie pakietu nr 3: 2 dostawy procesorów mowy do systemów ślimakowych o łącznej wartości dostaw min.
600 000 PLN brutto, przy czym wartość przynajmniej jednej dostawy musi wynosić minimum 300 000 PLN.
W przypadku wskazania wartości innej niż PLN, zamawiający w celu dokonania oceny spełniania ww. warunku
dokona przeliczenia na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała partiami, na podstawie zamówień zamawiającego w
ilościach wskazanych w zamówieniu, w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez okres
36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko do magazynu szpitalnego zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega, że dostawy mogą odbywać się w godzinach pracy zamawiającego tj. od godz. 8.00
do godz. 14.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, w
terminie do 60 dni od daty dostawy.
5. Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz warunki płatności zawiera załącznik nr 10 do SIWZ (wzór
umowy).
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 rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/12/2017

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach – Dział Zamówień Publicznych,
pok. Nr 2, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
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1) w zakresie pakietu nr 1: 26 000 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych, 00/100);
2) w zakresie pakietu nr 2: 80 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100);
3) w zakresie pakietu nr 3: 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych, 00/100).
2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego,
wykonawca składa:
1) zaświadczenie o wpisie do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 roku o
wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze zmianami);
2) opis oferowanych implantów w postaci folderu, katalogu, ulotki sporządzone w języku polskim.
3. Inne dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
1) pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik.
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) formularz asortymentowy (Załączniki 1-3). Z załączonego dokumentów winno wynikać, iż oferowane implanty
spełniają minimalne wymagania techniczne określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
dla danego zakresu zamówienia. Dokument ten stanowi treść oferty.
4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22458780
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu
oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy.
13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 22458780
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2017

19/09/2017
S179
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 11

