
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370482512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172761058

1.5.8.) Numer faksu: 172761058

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.uc@zozstrzyzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozstrzyzow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4
pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

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 opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b289677-1a0d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186726/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 10:46
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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 00006483/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą
urządzeń

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
https://miniportal.uzp.gov.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu ttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

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
zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie
danych .pdf, .doc, .odt, ..docx i musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem
nieważności. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie
korzystania z miniPortalu.

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja w zakresie art. 13 RODO związana z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem
25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
oochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia25 maja 2018 r.
będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie (dalej: ZOZ Strzyżów).Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie z siedzibą przy
ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów (nr tel. +48 17 27 61 201, adres email:
sekretariat@zozstrzyżów.pl).W ZOZ Strzyżów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@zozstrzyzow.pl.Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w następujących
celach:•postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZOZ.ZP-382-15/21• realizacji
zamówienia przez Wykonawcę. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w cz. 38
SWZ, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych
przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w pkt , lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Podanie danych
jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego oraz realizacji zamówienia, w której Pani/Pan będzie brał/a udział. W związku
z przetwarzaniem przez ZOZ Strzyżów, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
do:• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do
których zachowania zobowiązany jest Dyrektor ZOZ Strzyżów;• sprostowania danych, na podstawie
art. 16 RODO;• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;W przypadkuuznania,
iż przetwarzanie przez ZOZ Strzyżów Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51
RODO. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.ZP-382-15/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków i akcesoriów do podciśnieniowej terapii
ran wraz z dzierżawą urządzeń w zakresie i ilości określonych w Części XIX „Szczegółowa
specyfikacja – formularz cenowy”. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania
określone w szczegółowej specyfikacji – załączniku nr 1 – Oferta cenowa. Oferowane
urządzenia muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1a – Formularz wymaganych
parametrów.
4.2. Przedmiot zamówienia musi posiadać wpisy do odpowiednich rejestrów lub deklaracje
zgodności lub inne dokumenty dopuszczające obrót oferowanych artykułów na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i w jednostkach Służby Zdrowia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).
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4.2.6.) Główny kod CPV: 33141116-6 - Zestawy opatrunkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141110-4 - Opatrunki

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

33197000-7 - Medyczne urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia do 30% niż
podana w Formularzu cenowo - ofertowym, w przypadku wystąpienia sytuacji trudnej do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj. w przypadku braku zapotrzebowania na przedmioty
zamówienia objęte niniejszą umową z uwagi na ilość pacjentów leczonych na oddziałach
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar. Zamawiający
działa w najlepszej wierze zrealizowania zamówienia w całości.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
III kwartał 2022

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie
(Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2) najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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: termin dostawy częściowej

4.3.6.) Waga: 40

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawiezamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:1.1. Pełnomocnikiem może
być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców). 1.2. Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący
osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych
zasadami reprezentacji.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców Oświadczenie Wstępne składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
tepotwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie
brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.

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

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:
Par. 2 2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT w czasie
obowiązywania niniejszej umowy ceny brutto nie będące cenami urzędowymi w myśl ustawy o
refundacji z dnia 12 maja 2011 r.. Ceny brutto ulegną zmianie stosownie do zmiany stawki
podatku VAT, natomiast cena netto pozostanie niezmienna. Powyższe nie dotyczy przypadków,
gdy Wykonawca nieprawidłowo ustalił stawki podatku VAT w ofercie, w takim wypadku skutki
nieprawidłowego wskazania stawki podatku obciążają wyłącznie Wykonawcę. Nie dotyczy to
przypadków zawyżenia stawki VAT w ofercie. W przypadkach wątpliwości co do wysokości
stawki VAT Wykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu urzędową interpretację
właściwych organów skarbowych.Par. 9 Poza przypadkami wcześniej wymienionymi w niniejszej
umowie Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia
sytuacji trudnej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy tj.:1. jeżeli w czasie realizacji umowy
producent danego przedmiotu zamówienia zaprzestanie produkcji opakowań w zaoferowanej
ilości/pojemności, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości sztuk przedmiotu zamówienia w
opakowaniu po uprzednim powiadomieniu pisemnym Zamawiającego o proponowanej zmianie i
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wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Zamawiającego (po podpisaniu aneksu do umowy). W
każdym przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu cena jednostkowa netto w przeliczeniu
proporcjonalnym tego przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie.2. jeżeli w czasie realizacji
umowy:- producent przedmiotu zamówienia wskazanego w umowie - w nazwie handlowej,
zaprzestanie jego produkcji lub- przedmiot zamówienia wskazany w umowie - w nazwie
handlowej, będzie niedostępny na rynku polskim,to możliwe będzie jego zastąpienie
odpowiednikiem po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego (po podpisaniu aneksu do
umowy) i wyrażeniu zgody na takie zastąpienie, z zachowaniem terminu dostawy i ceny
jednostkowej netto, jak w ofercie lub ceny jednostkowej niższej. 3. jeżeli w czasie realizacji
umowy zmianie ulegnie nazwa handlowa przedmiotu zamówienia objętego umową Zamawiający
dopuszcza taką zmianę po uprzednim powiadomieniu pisemnym Zamawiającego o dokonanej
przez producenta zmianie i wyrażeniu zgody na taką zmianę przez Zamawiającego (po
podpisaniu aneksu do umowy). W każdym przypadku zmiany nazwy handlowej cena
jednostkowa netto tego przedmiotu zamówienia nie może ulec zmianie w górę. 4. jeżeli w czasie
realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Wykonawcy jego stan prawny lub adres siedziby
Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o takiej zmianie i
przedstawienia aneksu do Umowy wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, podpisanym „za zgodność z oryginałem” przez
uprawnione osoby.5. jeżeli w czasie realizacji umowy zmianie ulegnie nazwa Zamawiającego,
jego stan prawny lub adres siedziby Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do
powiadomienia Wykonawcy o takiej zmianie i przedstawienia aneksu do Umowy. Par. 10.2. W
przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości strony mogą zgodnie postanowić
o przedłużeniu terminu obowiązywania niniejszej umowy do czasu całkowitego zrealizowania
łącznej kwoty umowy, nie dłużej jednak niż o 2 miesiące. Przedłużeniem umowy wymaga
pisemnego aneksu. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego, o których mowa w § 1
ust.4.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-28
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