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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpitalrawicz.pl

Rawicz: Dostawa rękawic jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 98441 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. , ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz,
woj. wielkopolskie, tel. (065) 546 70 64, faks (065) 546 70 64.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrawicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa rękawic jednorazowego użytku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
rękawic jednorazowego użytku, których szczegółowy wykaz wraz z opisem został określony w formularzu
cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części. CZĘŚĆ
NR 1 - Rękawice jednorazowe diagnostyczne; CZĘŚĆ NR 2 - Rękawice jednorazowe chirurgiczne; CZĘŚĆ NR 3
- Rękawice jednorazowe ratownicze; CZĘŚĆ NR 4 - Rękawice jednorazowe chirurgiczne pozostałe.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg druku
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg druku
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg druku
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg druku
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stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, złożone wg druku
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu metodą SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
inne dokumenty
1. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji,
certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu I
stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - wg druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej
SIWZ.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty; 2. Formularz cenowy; 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę
podpisuje pełnomocnik.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin dostawy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy
PZP, w następujących przypadkach: 1) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego, 2) zmiany
stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany
te następują z mocy prawa i obowiązują od dnia wejścia w życie wprowadzających je przepisów, 3) zmiany cen
przedmiotu umowy jeżeli jest korzystna dla Zamawiającego, 4) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie
produkt spełniający parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia, 5) Wykonawca wstrzyma
wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego lub producent przedmiotu umowy wstrzyma produkcję i
Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie przedmiotu
zamówienia, a Zamawiający wyrazi na to zgodę, 6) zmiana terminu umowy, jeżeli konieczność taka wynika z
okoliczności powstałych po stronie Zamawiającego lub jest skutkiem siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpitalrawicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Powiatowy w Rawiczu
Sp. z o. o., 63-900 Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 6, Dział Logistyki, budynek administracji, pokój nr 109..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016
godzina 09:30, miejsce: Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o. o., 63-900 Rawicz ul. Gen. Grota Roweckiego 6,
Dział Logistyki, budynek administracji, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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