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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118593-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Przasnysz: Soczewki śródoczne
2015/S 067-118593

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Sadowa 9
Punkt kontaktowy: SPZZOZ Administarcja, I piętro pok. Z123
Osoba do kontaktów: Renata Karwacka, Leszek Szołoch
06-300 Przasnysz
POLSKA
Tel.:  +48 297534310 / 297534405
E-mail: szpitalprzasnysz@op.pl
Faks:  +48 297534380
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalprzasnysz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: SPZZOZ

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz użyczenie
fakoemulsyfikatora dla Oddziału okulistycznego SPZZOZ w Przasnyszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118593-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:szpitalprzasnysz@op.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: SPZZOZ
Przasnysz.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
oraz nieodpłatne użyczenie fakoemulsyfikatora.
Materiały będące przedmiotem zamówienia pogrupowane są w dwóch Pakietach:
Pakiet I
a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 szt.
b) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.
Pakiet II
a) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej
0,5 % oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 20 sztuk:
b) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach hydrofobowych i
stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem
do implantacji – 1500 sztuk
c) Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu 1500 sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1 %; ampułek.
Pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml
d) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - 1500 sztuk:
e) Bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 12 miesięcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110, 33600000, 33140000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
oraz nieodpłatne użyczenie fakoemulsyfikatora.
Materiały będące przedmiotem zamówienia pogrupowane są w dwóch Pakietach:
Pakiet I
a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 szt.
b) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.
Pakiet II
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a) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej
0,5 % oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 20 sztuk:
b) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach hydrofobowych i
stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem
do implantacji – 1500 sztuk
c) Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu 1500 sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1 %; ampułek.
Pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml
d) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - 1500 sztuk:
e) Bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 12 miesięcy.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet I
1) Krótki opis

Pakiet I
a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 szt.
b) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110, 33600000, 33140000

3) Wielkość lub zakres
Pakiet I
a) Soczewki wewnątrzgałkowe PMMA – 100 szt.
b) Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z PMMA do przyszywania do twardówki – 20 szt.
Zakup będzie realizowany w oparciu o jednostkowe zamówienia. – termin dostawy max 3 dni.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet II
1) Krótki opis

A) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej
0,5 % oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 20 sztuk:
b) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach hydrofobowych i
stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem
do implantacji – 1500 sztuk
c) Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu 1500 sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1 %; ampułek
Pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml
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d) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - 1500 sztuk:
e) Bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 12 miesięcy i jego parametry:
Zamawiający dopuszcza korektę parametrów technicznych urządzenia w trakcie postępowania przetargowego
jeżeli Wykonawca uzasadni to w swoim zapytaniu.
Zamawiający udzieli odpowiedzi po dokonaniu oceny czy zmieniany parametr wpłynie w sposób istotny na
spełnienie oczekiwań Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33731110, 33600000, 33140000

3) Wielkość lub zakres
A) Soczewki trzyczęściowe akrylowe, zwijalne o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej
0,5 % oraz z filtrem UV. Części haptyczne wykonane z PMMA – 20 sztuk:
b) Soczewki jednoczęściowe, sferyczne, zwijalne, tylnokomorowe, akrylowe, o właściwościach hydrofobowych i
stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % oraz filtrem UV bez filtra światła niebieskiego oraz z jednorazowym kartridżem
do implantacji – 1500 sztuk
c) Materiał wiskoelastyczny – hialuronian sodu 1500 sztuk zamawiany będzie w stężeniach 1 %; ampułek
Pojemność ampułko-strzykawki min 0,85 ml
d) Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i
akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - 1500 sztuk:
e) Bezpłatne użyczenie aparatu do fakoemulsyfikacji na okres 12 miesięcy i jego parametry:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w kwocie:
Pakiet I – 150,00 zł
Pakiet II - 20.000,00 zł
Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia
14.05.2015 r. do godz. 10.00 na konto SPZZOZ w Przasnyszu:
PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć „Dostawa
soczewek”
2. Forma wadium - wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) 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 2007 r. Nr 42, poz. 275).
3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3 co powodowało brak możliwości
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
4. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzeżeniem pkt. 3
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem
składania ofert.
8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium
na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność
wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2b, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru zał. nr 4
Jeżeli oferta składana jest wspólnie lub przy udziale innych podmiotów powyższe rozpatrywane jest wspólnie.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej
2 dostaw w zakresie dostawy -
- Pakiet I – soczewek o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł
- Pakiet II - materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z nieodpłatnym
użyczeniem fakoemulsyfikatora o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie z tym, ze do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia
Jeżeli oferta składana jest wspólnie lub przy udziale innych podmiotów powyższe rozpatrywane jest wspólnie.
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4) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek potwierdzającej posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w
kwocie nie mniejszej niż
- Pakiet I - 5.000,00 zł
- Pakiet II - 500.000,00 zł
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli oferta składana jest
wspólnie lub przy udziale innych podmiotów powyższe rozpatrywane jest wspólnie.
Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia powyższej informacji dotyczącej tych
podmiotów.
2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
i 2 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i 2ustawy Pzp, wg wzoru załącznik nr 5a do SIWZ.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wg
wzoru załącznik nr 5b do SIWZ.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej – datowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
5) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
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7) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.
8) aktualna informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie lub z udziałem innych podmiotów, to oświadczenie składa każdy biorący
udział w realizacji zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla potwierdzenia spełnienia
warunku informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których wykonawca posiada
rachunek.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informację z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek potwierdzającej posiadanie przez
wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż
- Pakiet I - 5.000,00 zł
- Pakiet II - 500.000,00 zł.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla potwierdzenia spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagany jest wykaz wykonywanych zamówień.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej 2
dostaw w zakresie dostawy -
- Pakiet I – soczewek o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł
- Pakiet II - materiałów medycznych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z nieodpłatnym
użyczeniem fakoemulsyfikatora o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł
oraz załączenie dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie z tym, ze do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia
Jeżeli oferta składana jest wspólnie lub przy udziale innych podmiotów powyższe rozpatrywane jest wspólnie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Termin płatności. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SPZZOZ.ZP/11/2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.5.2015 -
10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.5.2015 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.5.2015 - 10:30
Miejscowość:
SPZZOZ Przasnysz
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 227587801
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VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
Art. 180 ustawy pzp
1. 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 Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
Art. 181 ustawy pzp
1 Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2
Art. 182 ustawy pzp
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni
– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Art. 185 ustawy pzp
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1. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na które jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
3. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust.
3 przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu.
Art. 186 ustawy pzp
1. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie
do protokołu.
2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba
może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu
odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku
zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z
żądaniem zawartym w odwołaniu.
3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego,
wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje
odwołanie.
4. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego
wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje
odwołanie.
5. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu
6. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 wnosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed
otwarciem rozprawy
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3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę
b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę
Art. 187
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) Nie zawiera braków formalnych
2) Uiszczono wpis.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 227587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.4.2015
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