
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawa
aparatu nerkozastępczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Oddział zamawiającego: Polska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306779

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.ks.Bosko 5

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Podlaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@spzozsokolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsokolow.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 materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ oraz dzierżawa
aparatu nerkozastępczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b5f6a456-4399-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00266583/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-12 11:30
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007746/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa materiałów zużywalnych i środków dezynfekcyjnych do hemodializ wraz z
dzierżawą aparatu nerkozastępczego

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://www.spzozsokolow.pl

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: a) miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
c) poczta elektroniczna: zp@spzozsokolow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania
oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.

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: FZP-2810-193/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00266583/01 z dnia 2021-11-12

2021-11-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dzierżawa aparatu wraz z materiałami zużywalnymi

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181000-2 - Urządzenia do terapii nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.

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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego
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4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy materiałów

4.3.6.) Waga: 15

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cewnik tunelizowany

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.

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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena własności użytkowych

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 15

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cewnik tymczasowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.

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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena własności użytkowych

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy
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4.3.6.) Waga: 15

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Łącznik ,,Y"

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.

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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek jałowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181520-3 - Wyroby do dializy nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
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podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.

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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena własności użytkowych

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.6.) Waga: 15

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

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Preparat do dezynfekcji wewnętrznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33181510-0 - Płyny do terapii nerkowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zakres zamówienia objętego prawem opcji określa Załącznik Nr 1A zakres ten zostanie
zrealizowany przez Wykonawcę w razie konieczności realizacji dodatkowych zamówień po
wykorzystaniu zamówienia podstawowego. Maksymalny zakres opcji to 20 % zamówienia
podstawowego. Ceny pozycji objętych prawem opcji nie mogą się różnić od cen pozycji objętych
zamówieniem podstawowym. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania prawa opcji a
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w razie jego nie
zrealizowania.
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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:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową
byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w
którym mają siedzibę lub miejscu zamieszkania; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej trzy dostawy
odpowiadające swym zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania - dotyczy zadania nr 1.
Wzór formularza zawiera Załącznik nr 7. Do oferty należy dołączyć zgodnie z pkt X.5 SWZ
stosowną informację - z podaniem ich wartości, zakresu usług, dat wykonania i odbiorców oraz
dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

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
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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:
a)zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem
umowy wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w §
2 ust. 3 niniejszej umowy, 
b)zmiany ceny jednostkowej netto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy
i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, w przypadku wprowadzenia nowych
uregulowań prawa powszechnie obowiązującego, które wymagałyby dokonanie takich zmian, z
zastrzeżeniem § 2 ust. 4 niniejszej umowy, 
c)zmniejszenia ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego
przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy, 
d)zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny
producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie. 
e)wystąpienia przejściowego braku towaru z przyczyn leżących po stronie producenta przy
jednoczesnym dostarczeniu towaru zamiennego o parametrach nie gorszych od towaru objętego
umową. 
f) obniżenia cen, w szczególności w przypadku ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego, na podstawie negocjacji, w oparciu o aktualne ceny rynkowe (rynku zamówień
publicznych).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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