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

www.bip.ocr.pl

Korfantów: Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myj ących i

artykułów do utrzymania czysto ści dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji

w Korfantowie

Numer ogłoszenia: 451624 - 2013; data zamieszczenia : 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Opolskie Centrum Rehabilitacji , ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, woj. opolskie, tel.

77 43 44 000, faks 77 43 44 004.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ocr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych,

myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, myjących i artykułów do utrzymania czystości dla Opolskiego

Centrum Rehabilitacji z podziałem na 8 pakietów (części) tj.: Pakiet nr 1 - dostawa preparatów dezynfekcyjnych

(kod CPV 33631600-8) Pakiet nr 2 - dostawa preparatów dezynfekcyjnych (kod CPV33631600-8) Pakiet nr 3 -

dostawa preparatów dezynfekcyjnych (kod CPV 33631600-8) Pakiet nr 4 - dostawa artykułów myjących (kod

CPV 39830000-9) Pakiet nr 5 - dostawa pojemników na ostry sprzęt skażony (kod CPV 33169400-6) Pakiet nr 6

- dostawa mopów, ściereczek i rękawic (kod CPV 39514200-0, 18424300-0) Pakiet nr 7 - dostawa worków na

odpady, ręczników papierowych, papieru toaletowego (kod CPV, 33760000-5, 18930000-7 ) Pakiet nr 8 -

dostawa medycznych naczyń jednorazowego użytku (do utylizacji w maceratorze - Vernacare 750) kod CPV

33141000-0.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8, 39.83.00.00-9, 33.76.00.00-5, 18.93.00.00-7,

39.51.42.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 j.t. z późn. zm.).

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj.: wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonują) 2 dostawy określone przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej

niż: - 10 000,00 zł dla Pakietu I - 20 000,00 zł dla Pakietu II - 30 000,00 zł dla Pakietu III - 30 000,00 zł

dla Pakietu IV - 6 000,00 zł dla Pakietu V - 8 000,00 zł dla Pakietu VI - 31 000,00 zł dla Pakietu VII - 8

000,00 zł dla Pakietu VIII Zamawiający żąda złożenia wykazu wykonanych, głównych dostaw, w okresie

ostatnich trzech 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 lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane

lub są wykonywane należycie;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 j.t. z późn. zm.).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 j.t. z późn. zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest

złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 j.t. z późn. zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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 zamówienia

albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,

zamawiający żąda dołączenia do oferty aktualnych kart charakterystyki, kart technicznych lub innych dokumentów

potwierdzających wymagane parametry (w języku polskim) wystawionych przez producenta - dot. pakietów I, II,

III, IV, VI, VII (wymagania dot. dokumentów opisane zostały w poszczególnych formularzach asortymentowo -

cenowych danego pakietu).

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zakres takich zmian może dotyczyć w szczególności: a) zaprzestania produkcji którejkolwiek z części asortymentu

będącego przedmiotem umowy, wówczas Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego potwierdzenia

stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania produktu oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji

zamiennika takiego wyrobu o parametrach nie gorszych niż zaoferowane w przetargu w cenie zaoferowanej za

przedmiot umowy w przetargu lub cenie korzystniejszej dla Zamawiającego niż w przetargu. Zmiana umowy w tym

zakresie nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego propozycji zamiennika b) zmiany stawki

podatku VAT, która to obowiązuje z chwilą wprowadzenia jej stosownymi przepisami, c) terminu płatności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
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www.bip.ocr.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  48-317 Korfantów ul.

Wyzwolenia 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.11.2013

godzina 10:00, miejsce: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet nr 1 - dostawa preparatów dezynfekcyjnych (kod CPV 33631600-8).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet nr 2 - dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet nr 3 - dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa preparatów dezynfekcyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Pakiet nr 4 - dostawa artykułów myjących.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa artykułów myjących.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.83.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Pakiet nr 5 - dostawa pojemników na ostry sprzęt skażony.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa pojemników na ostry sprzęt

skażony.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.16.94.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Pakiet nr 6 - dostawa mopów, ściereczek i rękawic (kod CPV 39514200-0, 18424300-0).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa mopów, ściereczek i rękawic.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.51.42.00-0, 18.42.43.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Pakiet nr 7 - dostawa worków na odpady, ręczników papierowych, papieru toaletowego

(kod CPV, 33760000-5, 18930000-7 ).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa worków na odpady,

ręczników papierowych, papieru toaletowego.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.76.00.00-5, 18.93.00.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Pakiet nr 8 - dostawa medycznych naczyń jednorazowego użytku (do utylizacji w

maceratorze - Vernacare 750) kod CPV 33141000-0.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa medycznych naczyń

jednorazowego użytku (do utylizacji w maceratorze - Vernacare 750).

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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