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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169685-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Urządzenia medyczne
2015/S 094-169685

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

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

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

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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
Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji wraz z
aparatem do fakoemulsyfikacji i witrektomii dla Oddziału Okulistyki SP ZOZ w K-Koźlu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka
Szpitalna przy SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu, ul. 24 Kwietnia 13.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną
liczbę pakietów. Zamówienie zostało podzielone na następujące części/pakiety:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169685-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:ekoziol@e-szpital.eu
www.e-szpital.eu
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pakiet nr 1 – Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ,
pakiet nr 2 – Dostawa noży i materiałów wiskoelastycznych – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ,
pakiet nr 3 – Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej – wg załącznika nr
2/3
do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 do 2/3 do SIWZ.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
— Ustawie z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010 w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U
z
2010r. Nr 215, poz. 1416),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.1.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności
wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 16, poz. 74),
— Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.9.2010 w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz.
1252
z późn. zm.);
— Dyrektywie 2007/47/EC z 21.9.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.4.1993 - dotyczącej
wyrobów
medycznych, i że przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać
Deklaracje
Zgodności (oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego
wyłączną
odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi). Ponadto Wykonawca winien
dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych z 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679, art.
58,
59, 60 oraz 134).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33141000, 33730000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 179 670 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 94
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2. Termin płatności. Waga 6

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
NLP.2015.06

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 54-094085 z dnia 18.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.4.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Alcon Polska sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 620 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 608 012 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Dostawa noży i materiałów wiskoelastycznych
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.4.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Alcon Polska sp.z o.o
Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94085-2015:TEXT:PL:HTML
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 175 392 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 174 063,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3 - Nazwa: Dostawa materiałów i akcesoriów stosowanych do zabiegu usunięcia zaćmy metodą
fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.4.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Alcon Polska sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 2 729 808 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 2 731 968 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
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PORTUGALIA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania
odwołań: 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. 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 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 Pzp. Terminy na wniesienie odwołań zawarte są w art. 182 Pzp, w tym dotyczące zamówień, których
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.5.2015

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl



