`Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ,
05-200 Wołomin, ul. Gdyńska 1/3
Znak sprawy: ZAM/21/2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

2020/S 215-526527
1.
2.
3.
4.
5.

pełna nazwa zamawiającego: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ,
REGON: 000310315
kod, miejscowość, województwo, powiat: 05-200 Wołomin, mazowieckie, wołomiński
ulica, nr domu : Gdyńska 1/3
numer tel.: 22 76-33-209

OSOBAMI UPOWAŻNIONYMI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:
w przedmiocie zamówienia : Maciej Gwóźdź – ordynator Oddziału okulistycznego , tel. (22)76-33-229,
dokumentacji przetargowej: Anna Górska – kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i Dostaw Materiałowych , tel.(22)76-33-209, e-mail
zamowieniapubliczne@szpitalwolomin.pl
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych,
jednorazowych zestawów operacyjnych i innych materiałów okulistycznych wraz z
dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy w podziale na zadania
1.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 33731110-7 Soczewki śródoczne,33731100-4 Soczewki korekcyjne,33162000-3 [urządzenia i
przyrządy używane na salach operacyjnych],33141620-2 [zestawy medyczne],33731110-7 [implanty chirurgiczne]

2.
3.
4.

Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ,
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura
odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
5. W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie to Zamawiający dopuszcza
zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z art.30 ustawy Pzp.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający
będzie zamawiał przedmiot zamówienia o wartości nie przekraczającej wielkości środków przeznaczonych na ich zakup określonych w planie
finansowym jednostki na dany rok kalendarzowy.
11. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania nie przewiduje prawa opcji.
TERMIN ( OKRES ) REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia – 36 m-cy .
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH ZNACZENIE (W %):
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
ZADANIE NR 1,2,5 i 6
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
Nr kryterium
1

kryterium
CENA [C]
wartość punktowa ceny = (C min / C b) )x 100x waga:
gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana

waga
60,00%

2

40,00%

DOSTAWA [D]
PUNKTACJA:
1 dzień – 10 pkt
2 dni – 5 pkt
3 dni – 2 pkt
powyżej 3 dni , ale nie więcej niż 5 dni – 1 pkt
wartość punktowa dostawy = (D b. / D min )x
100x waga:
gdzie D - waga, D min – najkrótszy zaproponowany czas dostawy, D b - zaproponowany czas dostawy
oferty badanej
UWAGA;
Zgodnie z zapisami § 5 – DOSTAWA, pkt.1 „Istotnych Postanowień Umowy ” Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy maksymalnie w ciągu 5 dni licząc od daty
zamówienia [ chyba , że Wykonawca w ofercie zadeklarował inaczej], w przeciwnym wypadku
zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu u innego dostawcy danego przedmiotu
zamówienia, a różnicą w cenie obciążenie Wykonawcy.

ZADANIE NR 3,4 i 8
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:

Nr kryterium
1

kryterium

waga
60,00 %

CENA - [C]
wartość punktowa kryterium „Cena” zostanie wyliczona z poniższego wzoru :C = (C min / C b) )*
100 * waga: gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana

2

WALORY TECHNICZNO - UŻYTKOWE - [WT]
skala ocen za każdy parametr wynosi max.2 punkty
kształt soczewki
łatwość implantacji
łatwość zwijania /w zależności od rodzaju soczewki
funkcjonalność opakowania tj.m.in. łatwość otwarcia i wyjęcia soczewki
czytelność oznakowań na opakowaniach
liczba punktów = (WT bad/WTmax )*100*waga
gdzie :
WT max- najwyższa ilość punktów spośród
wszystkich ofert WT bad - ilość punktów uzyskana
przez ofertę badaną
UWAGA; Do danego zadania należy dostarczyć 2 opakowania próbek pozwalające na obiektywną
ocenę.
Próbki należy dostarczyć do dnia złożenia ofert wraz z ofertą do KANCELARII szpitala ( Budynek
Główny Szpitala – parter, pok.9).

40,00 %

ZADANIE NR 7
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
poz.1,2,3,4
Nr kryterium

kryterium

waga
60,00%

CENA - [C]
wartość punktowa kryterium „Cena” zostanie wyliczona z poniższego wzoru :C = (C min / C b) )* 100
* waga: gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana
2

WALORY TECHNICZNO - UŻYTKOWE - [WT]

10,00%

skala ocen za każdy parametr wynosi max.2 punkty
kształt soczewki
łatwość implantacji
łatwość zwijania /w zależności od rodzaju soczewki
funkcjonalność opakowania tj.m.in. łatwość otwarcia i wyjęcia soczewki
czytelność oznakowań na opakowaniach
liczba punktów = (WT bad/WTmax )*100*waga
gdzie :
WT max- najwyższa ilość punktów spośród
wszystkich ofert WT bad - ilość punktów uzyskana
przez ofertę badaną
UWAGA; Do danego zadania należy dostarczyć 2 opakowania próbek pozwalające na obiektywną
ocenę.
Próbki należy dostarczyć do dnia złożenia ofert wraz z ofertą do KANCELARII szpitala ( Budynek
Główny Szpitala – parter, pok.9).
3

30,00%

JAKOŚĆ - [J]
Obecność filtra UV-(przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości
fali 395- 400nm.) udokumentowany w instrukcji [DFU] .
10pkt. otrzyma soczewka posiadająca filtr UV przepuszczający
max.10% 5pkt. otrzyma soczewka posiadająca filtr UV
przepuszczający max 15% 0pkt. otrzyma soczewka posiadająca filtr
UV przepuszczający więcej niż 15%
UWAGA: Do danego zadania należy dostarczyć 2 opakowania próbek pozwalające na obiektywną
ocenę.
Próbki należy dostarczyć do dnia złożenia ofert wraz z ofertą do KANCELARII szpitala (
Budynek Główny Szpitala w Wołominie – parter, pok.9).
Częstotliwość występowania zmętnień w torbie tylnej po 3 latach na podstawie minimum
dwóch randomizowanych badań klinicznych (dopuszcza się załączenie prac w języku
angielskim).
Powyżej 10% lub brak literatury- 0 pkt.
5,1-10% - 5pkt
Do 5% -10pkt
liczba punktów = (J bad/Jmax )*100*waga
gdzie :
J max- najwyższa ilość punktów spośród
wszystkich ofert J bad - ilość punktów uzyskana
przez ofertę badaną

poz.5
Nr kryterium
1

kryterium
CENA - [C]

waga %
100

wartość punktowa kryterium „Cena” zostanie wyliczona z poniższego wzoru :C = (C min / C b) )* 100 *
waga: gdzie W- waga, C min – cena najniższa, C b - cena badana

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1. formularz SIWZ wraz z załącznikami do pobrania ze strony internetowej Szpitala: www.szpitalwolomin.pl - bezpłatnie
2. kserokopie – koszt 30 zł brutto,
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I WYMAGANE DOKUMENTY
1.

2.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
PZP tj:
1.1. nie podlegają wykluczeniu
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu
do potwierdzenia zainteresowania.
Poniżej warunki udziału w postępowaniu i wymagane dokumenty w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

2.1. Koncesja (w przypadku jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji,

2.2. zezwolenie właściwego organu lub wpis do rejestru zawodowego kserokopia zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgonie z art. 88 ust. 5 pkt. 5 ustawy z 06 września 2001 r. „Prawo farmaceutyczne”
(Dz.U.2020.0.944 t.j.),
2.3. licencja (w przypadku jeżeli nie dotyczy Zamawiający wymaga pisemnego OŚWIADCZENIA, że ustawy nie nakładają obowiązku posiadania
koncesji , zezwolenia lub licencji.),
2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2.5. zdolności technicznej i zawodowej,
2.6. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków wskazanych pkt 2.2 i 2.3.
2.7. Spełnianie wymagań przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane określone przez Zamawiającego:
2.7.1. Dla wyrobów medycznych - dokumentów dopuszczających wyrób medyczny do stosowania na terenie RP zgodnie z wymaganiami
określonymi w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186 t.j.) czyli deklaracja zgodności, certyfikat
CE jednostki notyfikowanej jeśli dotyczy oraz powiadomienie lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji PLWM i PB - jeżeli dotyczy,
2.7.2. Dla produktów leczniczych - pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia zgodne z wymogami ustawy z
dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne ((Dz.U.2020.0.944 t.j.)- jeżeli dotyczy,
2.7.3. Dla produktów biobójczych - pozwolenia na obrót produktem biobójczym wydane przez Ministra Zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia
9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2018.0.2231 t.j.)- jeżeli dotyczy,
2.7.4. Dla kosmetyków - potwierdzenie przekazania informacji o kosmetyku do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych CPNP
(Rozporządzenie WE nr 1223/2009)- jeżeli dotyczy,
2.7.5. Oświadczenia o posiadaniu badań potwierdzających wymagane spektrum biobójcze preparatów i zobowiązanie do ich
przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego - jeżeli dotyczy,
2.7.6. Dokumenty dopuszczające stosowanie artykułu na rynku polskim tj. np; Deklaracja zgodności - Declaration of Conformity (jeżeli
dotyczy),Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), Atest higieniczny (jeżeli dotyczy) lub inny wymagany
prawem.*
2.7.7. Ilustrowane foldery, katalogi producenta z potwierdzonymi wymaganymi w specyfikacji parametrami technicznymi wyrobu
2.7.8. Ponadto wymienione dokumenty/foldery/katalogi należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało którego zadania i której
pozycji w zadaniu dotyczą. ( w tym numeru katalogowego )
2.7.9. Dołączyć należy próbki wykazane w załączniku nr 2.1. – 2.8 do SIWZ.
2.7.10. UWAGA! Wymagane próbki powinny być opisane w taki sposób, aby było wiadomo, którego zadania i której pozycji w zadaniu
dotyczą.
2.7.11. Próbki muszą być opisane tj; NR ZADANIA …. NR POZYCJI..... NAZWA OFERENTA I PRODUCENT..............
Miejsce i termin składania ofert:
1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
na miniPortalu.
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
Adres skrytki podawczej ePUAP:/SZPZOZ/skrytka

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

07.12.2020

do godziny

10:00

Miejsce otwarcia ofert:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez
odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W trakcie otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące:
5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul.
Gdyńska 1/3.
do dnia

07.12.2020

do godziny

10:30

Termin związania ofertą wynosi:
60 dni - Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wadium :

Numer zadania

Kwota wadium [zł]

Zadanie nr 1
Zadanie nr 2

60 550,00
5 830,00

Zadanie nr 3
Zadanie nr 4

2 240,00
65,00

Zadanie nr 5
Zadanie nr 6

4 850,00
6 120,00

Zadanie nr 7
Zadanie nr 8

31 030,00
13 270,00

Wadium obowiązuje w okresie związania ofertą tj. 60 dni.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
WADIUM MOŻE BYĆ WNOSZONE W:
1.
2.
3.
4.


pieniądzu,
poręczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.)

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty
wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,
nr 48 89230008 0150 7177 2015 0003.
Do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu lub oryginał, w przypadku innej formy wniesienia wadium niż pieniądze,
należy dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego dowód wniesienia wadium w innej formie.
UWAGA! Wadium należy oznaczyć poprzez podanie przedmiotu zamówienia, którego ono dotyczy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – PZP
(Dz.U.2019.0.1843 t.j.)
Złożenie przez Wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – PZP
(Dz.U.2019.0.1843 t.j.)

ZATWIERDZIŁ
Dyrektor
(-) Grzegorz Krycki
___________________________
(podpis osoby upoważnionej )

