
Głubczyce: Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach w 

Likwidacji  

Numer ogłoszenia: 376917 - 2010; data zamieszczenia : 31.12.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach , ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-

100 Głubczyce, woj. opolskie, tel. 077 4801170, faks 077 4801171. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach 

w Likwidacji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet 1 (wg załącznika nr 2/1 do SIWZ) - 

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych, Pakiet 2 (wg załącznika nr 2/2 do SIWZ) - Dostawa 

preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu endoskopowego i termolabilnego, Pakiet 3 (wg załącznika nr 2/3 do 

SIWZ) -Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8, 24.45.50.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH 

WARUNKÓW  

Strona 1 z 5

2010-12-31http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=376917&rok=2010-12-31



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą 

obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek, jeŜeli wykaŜe się posiadaniem koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w 

zakresie objętym zamówieniem publicznym (o ile jest wymagana) 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił Ŝadnego szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił Ŝadnego szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił Ŝadnego szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie postawił Ŝadnego szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� koncesję, zezwolenie lub licencję  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
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zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁ UGI LUB ROBOTY 

BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane od powiadaj ą określonym 

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� inne dokumenty 

a) Wpis lub zgłoszenie w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych b) Pozwolenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia dla wyrobu biobójczego, c) Aktualne karty 

charakterystyki substancji niebezpiecznych d) W przypadku antyseptyków (produktów leczniczych) naleŜy dołączyć 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu przez Ministra Zdrowia, charakterystykę produktu leczniczego i 

etykietę produktu zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia e) Certyfikat CE i deklaracje zgodności dla wyrobu 

medycznego f) Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Krajowego Rejestru Kosmetyków -dla kosmetyku g) Ulotki 

informacyjne dla wszystkich produktów h) Dokumenty potwierdzające, Ŝe przedmiot zamówienia został przebadany i 

odpowiada normom europejskim lub/i normom polskim (normy co najmniej fazy II dotyczące obszaru medycznego) 

przez certyfikowane laboratoria i) Próbki w ilości 1 szt. z kaŜdej pozycji (z opisem do której pozycji i którego pakietu 

dotyczy), na który Wykonawca złoŜy ofertę w celu sprawdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z 

opisem Zamawiającego. Ocena zgodności odbędzie się na podstawie zapisu na opakowaniach w/w próbek - na 

opakowaniu wymagany opis w języku polskim. Brak moŜliwości oceny zgodności oferowanego przedmiotu 

zamówienia z opisem w SIWZ będzie skutkować odrzuceniem oferty. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 
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a) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ b) Wypełnione formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/3 do 

SIWZ c) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika 

z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąŜy na 

Wykonawcy. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któr ych ponad 50 

% pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zgodnie z treścią art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewidział w SIWZ moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

http://www.zozglubczyce.biuletyn.info.pl/ 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-100 Głubczyce, Sekretariat III piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.01.2011 godzina 14:30, 

miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w Likwidacji ul. M. Skłodowskiej - Curie 26, 48-

100 Głubczyce, Sekretariat III piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet 1 (wg załącznika nr 2/1 do SIWZ) - 

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych,. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.63.16.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24. 
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4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu endoskopowego i termolabilnego.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet 2 (wg załącznika nr 2/2 do SIWZ) - 

Dostawa preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętu endoskopowego i termolabilnego,. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 24.45.50.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Pakiet 3 (wg załącznika nr 2/3 do SIWZ) -

Dostawa preparatów do dezynfekcji powierzchni.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 24.45.50.00-8. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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