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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164273-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2018/S 074-164273

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5
Kędzierzyn-Koźle
47-200
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kozioł
Tel.:  +48 774062566
E-mail: ekoziol@e-szpital.eu 
Faks:  +48 774062567
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.e-szpital.eu

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa soczewek i materiałów okulistycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
Numer referencyjny: NLP.2018.9

II.1.2) Główny kod CPV
33141000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Zamówienie zostało podzielone na części/pakiety: 1 pakiet - dostawa soczewek - wg zał. nr 2/1 do SIWZ,
2 pakiet - dostawa materiału wiskoelastycznego - wg zał. 2/2 do SIWZ, 3 pakiet - dostawa preparatów
śródgałkowych - wg zał. 2/3 do SIWZ.

mailto:ekoziol@e-szpital.eu
www.e-szpital.eu


Dz.U./S S74
17/04/2018
164273-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 6

17/04/2018 S74
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz
spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów, a w szczególności określonych w: Ustawie z 20.5.2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 876 i 1918), Rozporz. Ministra Zdrowia z 5.11.2010 r. w sprawie
sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz.1416), Rozporz. Ministra Zdrowia z
17.2.2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016
r. poz.211), Rozporz. Ministra Zdrowia z 22.9.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz.U. z 2010 r. nr 186, poz.
1252 z p. zm.), Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 r. zmieniającej Dyrekt. 93/42/EWG z 14.04.1993 - dot.
wyrobów medycznych ...

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa soczewek
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33730000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji (lokalizacja): Apteka Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa soczewek - wg zał. nr 2/1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 3 400,00 PLN.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60 %.
Termin dostawy - 30 %.
Kara umowna - 10 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa materiału wiskoelastycznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33730000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji (lokalizacja): Apteka Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa materiału wiskoelastycznego - wg zał. 2/2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 440,00 PLN.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60 %.
Termin dostawy - 30 %.
Kara umowna - 10 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XIV SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa preparatów śródgałkowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33730000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce realizacji (lokalizacja): Apteka Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa preparatów śródgałkowych - wg zał. 2/3 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 1 100,00 PLN.
Kryteria oceny ofert:
Cena - 60 %.
Termin dostawy - 30 %.
Kara umowna - 10 %.
Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert opisano w pkt XIV SIWZ.
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159226

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa soczewek

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa materiału wiskoelastycznego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa preparatów śródgałkowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159226-2018:TEXT:PL:HTML
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwagi
na zamieszczenie w treści SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu niekompletnego opisu przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu 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 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się w terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) Odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub
przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia,
4) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
5) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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. Wykonawca może przekazać zamawiającemu
kopię odwołania za pomocą faksu.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy:

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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1. Wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy;
2. Zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3. Określenie żądania;
4. Wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.
Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się
najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
5. Skarga do sądu
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami
postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Sad rozpoznaje
sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018
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