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Polska-Przemyśl: Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
2020/S 102-245630
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
Adres pocztowy: ul. Monte Cassino 18
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
E-mail: dzp@wszp.pl
Tel.: +48 166775063
Faks: +48 166775064
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/wszp
Adres profilu nabywcy: https://portal.smartpzp.pl/wszp
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/wszp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/wszp

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy stentgrafów.
Numer referencyjny: DZP/24/PN/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33622000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
— zad. 1 – zamykacze naczyniowe – 1 poz. w ilości 100 szt.,
— zad. 2 – stentgraft brzuszny – 2 pozycje w różnych ilościach,
— zad. 3 – stentgrafty brzuszne i piersiowe – 4 poz. w różnych ilościach,
— zad. 4 – stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – 1 poz. w ilości 5 szt.,
— zad. 5 – stentgraft do aorty brzusznej pokryty PTFE – 2 poz. po 15 szt.,
— zad. 6 – stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej – 2 poz. w różnych ilościach,
— zad. 7 – łaty i protezy biologiczne – 3 poz. w różnych ilościach.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 243 390.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 7

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zamykacze naczyniowe
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 1 – zamykacze naczyniowe – 1 poz. w ilości 100 szt.

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: 12
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
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Wadium: 860,00 PLN.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stentgraft brzuszny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 2 – stentgraft brzuszny – 2 pozycje w różnych ilościach.

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: 12
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
Wadium 3 250,00.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stentgrafty brzuszne i piersiowe
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 3 – stentgrafty brzuszne i piersiowe – 4 poz. w różnych ilościach.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Wadium: 21 100,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 4 – stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej – 1 poz. w ilości 5 szt.

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: 12
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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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium: 3 200,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stentgraft do aorty brzusznej pokryty PTFE
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 5 – stentgraft do aorty brzusznej pokryty PTFE – 2 poz. po 15 szt.

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: 12
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
Wadium: 10 500,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33622000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zad. 6 – stentgraft do aorty brzusznej i piersiowej – 2 poz. w różnych ilościach.
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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: 12
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
Wadium: 4 620,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łaty i protezy biologiczne
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33620000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
7). Zad. 7 – łaty i protezy biologiczne – 3 poz. w różnych ilościach.

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: 12
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
Wadium: 1 337,00 PLN.

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 na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe wymogi zawarte są w SIWZ.
Na powyższa okoliczność Zamawiający będzie wymagał dokumentów jn.:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy, tym samym składania oświadczenia woli – jako Wykonawca uczestniczący w niniejszym
postępowaniu nie dołącza do oferty lecz wskazuje adres strony internetowej, z której można pobrać ten
dokument;
2. aktualnego oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia zwanego JEDZ;
3. deklaracji zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych: do obrotu i
używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE (Dz.U. 2019 poz. 175) –
dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta – w przypadkach wymaganych
prawem. Dokument ten może być przedstawiony w formie kserokopii, ale musi być opatrzony klauzulą za
zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę. W przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób
medyczny, należy dołączyć do oferty stosowne oświadczenie.
Każde opakowanie jednostkowe/zbiorcze dostarczane przez Wykonawcę do Zamawiającego – dotyczy towaru
dostarczanego po zawarciu umów – musi posiadać:
a) opis w języku polskim;
b) termin ważności produktu;
c) znak CE.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe wymogi zawarte są w SIWZ.
Na powyższą okoliczność Zamawiający będzie wymagał dokumentu:
— aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego
w dalszej części „JEDZ”.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
— spełniają warunki udziału w postępowaniu. Szczegółowe wymogi zawarte są w SIWZ.
Na powyższą okoliczność Zamawiający będzie wymagał dokumentu:
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— aktualne oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego
w dalszej części „JEDZ”.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera załącznik nr 5, 5a – projekt 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
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw asortymentu na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im.
św. Ojca Pio w Przemyślu oraz ograniczenie wydatkowania środków poza umowami przetargowymi, z których
większość została wyczerpana wartościowo.
W związku z tym zaistniała pilna potrzeba udzielenia zamówienia ze skróconym terminem składania ofert.
Podstawa prawna art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

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: 08/06/2020
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 08/06/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
1) Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i ich upublicznienie na elektronicznej platformie SmartPzp,
adres: https://portal.smartpzp.pl/wszp
Informacja z otwarcia opublikowana będzie na platformie jw. — w zakładce „Dokumentacja postępowania”.
2) Odszyfrowanie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj.: sala konferencyjna, lokal nr 028.
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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:
Wraz z ofertą należy złożyć:
1. wypełniony formularz ofertowy – wymaganą treść formularza zawiera załącznik nr 1 do SIWZ;
2. wypełniony kosztorys ofertowy przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę z podaniem wartości
i informacji określonych w załączniku nr 1 do projektu umowy;
3. dokument potwierdzający wniesienie wadium wg wymogów opisanych w rozdziale VIII niniejszej SIWZ;
4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg
załącznika nr 4 do SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
5. deklarację zgodności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych – do obrotu i
używania mogą być wprowadzone wyroby medyczne oznakowane znakiem CE (Dz.U. z 2019 poz. 175) –
dotyczy wszystkich wyrobów medycznych, na które składana jest oferta – w przypadkach wymaganych prawem
– w przypadku, jeżeli asortyment nie jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny należy dołączyć do oferty
stosowne oświadczenie.
6. W przypadku wątpliwości co do oferowanych produktów według treści złożonej oferty Zamawiający zastrzega
sobie prawo zwrócenia się do Wykonawców o bezpłatne i bezzwrotne przesłanie np.: próbek (w ilości: po 1 szt.
– dot. każdego oferowanego, wątpliwego jakościowo asortymentu), katalogów, prospektów itp. dokumentów
potwierdzających właściwości oferowanych przedmiotów zamówienia – pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Każde opakowanie jednostkowe/zbiorcze dostarczane przez Wykonawcę do Zamawiającego – dotyczy towaru
dostarczanego po zawarciu umów – musi posiadać:
a. opis w języku polskim;
b. termin ważności produktu;
c. znak CE.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
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Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
na zasadach określonych w art. 180–182 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się
odpowiednio w terminach: 10, 15 dni lub 6 miesięcy – stosownie do czynności zamawiającego niezgodnych
z przepisami Prawo zamówień publicznych i sposobu powzięcia lub otrzymania tych informacji przez
wykonawców. Szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +048 224587701
Faks: +048 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/05/2020
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