
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Parczew:  Dzierżawa  aparatu  do  wykonywania  ciągłych  terapii  nerkozastępczych  z  miejscową 
antykoagulacją cytrynianową wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych. 
Nr sprawy SPZOZ.V.ZP-3520/8/2011
Numer ogłoszenia: 267199 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.  1)  NAZWA  I  ADRES:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  ,  ul.  Kościelna  136,  21-200 
Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113.
    * Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa aparatu do wykonywania ciągłych terapii 
nerkozastępczych  z  miejscową  antykoagulacją  cytrynianową  wraz  z  dostawą  płynów  i  materiałów 
eksploatacyjnych. Nr sprawy SPZOZ.V.ZP-3520/8/2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 
aparatu  do  wykonywania  ciągłych  terapii  nerkozastępczych  z  miejscową  antykoagulacją  cytrynianową  wg. 
załącznika  Nr  6  do  siwz  (Zestawienie  parametrów  technicznych)  wraz  z  dostawą  płynów  i  materiałów 
eksploatacyjnych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie w asortymencie i 
ilościach  określonych  szczegółowo  w  formularzu  cenowym.  Przedmiot  zamówienia  zawiera  8  pozycji 
asortymentowych  oraz koszt  dzierżawy aparatu do wykonywania  ciągłych  terapii  nerkozastępczych.  Płyny i 
materiały eksploatacyjne do terapii nerkozastępczej: 1. Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym szt. 20; 
2. Dializat Ci-Ca K2 - wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: 
potas 2 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l szt. 240; 3. Dializat Ci-Ca K4 - 
wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0 l o składzie elektrolitowym: potas 4 mmol/l, sód 
133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l szt. 240; 4. Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną 
antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych,  pakowanych osobno elementów: a) zmodyfikowanej 
kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu(z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia (z 
igłą /spike/ z napowietrzaniem), b) hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 
m2, c) drenu dializatu;  szt.  16; 5. 4% Cytrynian sodu w workach po 1000 ml szt.  240; 6. Rozdzielacz 2x4 
umożliwiający podłączenie 4 worków płynu do hemofiltracji z drenem substytutu/dializatu szt. 16; 7. Środek 
farmakologiczny  (do  wypełniania  kanałów  cewnika)  do  zabezpieczenia  wkłucia  głębokiego  przed 
wykrzepianiem na bazie cytrynianu szt. 20; 8. Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 
Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 
20  cm;  szt.  16.  Zamawiający  wymaga  pełnej  kompatybilności  oferowanych  płynów  i  materiałów 
eksploatacyjnych z oferowanym aparatem do terapii nerkozastępczej. Pełna kompatybilność rozumiana jest jako 
całkowite  wykorzystanie  możliwości  terapeutycznych  oferowanego  aparatu  w  połączeniu  z  pełnym 
wykorzystaniem możliwości terapeutycznych płynów i materiałów eksploatacyjnych oraz 100 % zgodność ich 
technologii terapeutycznej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.10.00-2, 33.18.15.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM,  EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja  na  temat  wadium:  Składając  ofertę  każdy  Wykonawca  zobowiązany  jest  wnieść  wadium  w 
wysokości: 1 500,00 zł Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
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2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 42 poz. 275 z 
późn. zm.) Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert.
III.2) ZALICZKI
    * Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
      III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania
      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy / Wydzierżawiający, którzy spełniają warunki 
dotyczące:  1)  posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy 
prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania;  Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu 
zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W 
POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU  NA  PODSTAWIE  ART.  24  UST.  1 
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2)  W  zakresie  potwierdzenia  niepodlegania  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ust.  1  ustawy,  należy 
przedłożyć:
          o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
          o aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 
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
          o aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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  wniosków o  dopuszczenie  do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
          o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert
          o nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.  Wypełniony  formularz  ofertowy  zgodnie  z  załącznikiem  nr  1  do  specyfikacji  wraz  z  wypełnionym 
formularzem cenowym zgodnie z treścią załącznika nr 2 oraz zestawieniem parametrów technicznych aparatu 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot dzierżawy (zał. nr 6 do 
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siwz) oraz wyroby medyczne (zał. nr 2 do siwz) są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa
III.7)  Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści  oferty,  na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
w zakresie wzoru umowy dzierżawy i wzoru umowy dostawy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia: 
www.spzozparczew.pl
Specyfikację  istotnych  warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny  Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekcja Zamówień Publicznych pok. nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2011 godzina 
10:30,  miejsce:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej,  ul.  Kościelna  136,  21-200  Parczew, 
Sekretariat (pok. nr 2).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podpisał
            Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej 
           w Parczewie 
       mgr Janusz Hordejuk
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