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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326153-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2014/S 185-326153

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

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

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Tomasz Zajączkowski
47-400 Racibórz
POLSKA
Tel.:  +48 327555077 / 327555050
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org
Faks:  +48 327555049 / 327555079
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-raciborz.org

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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 wyrobów do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy wg formularza
cenowego nr 16/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3.
Kod NUTS PL227

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

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa wyrobów do operacji zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy wg formularza
cenowego nr 16/2014:
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1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano na formularzu cenowym oraz w załączniku określającym
konfigurację sprzętową aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy i parametry graniczne.
2. Wykonawca ma zagwarantować nieodpłatnie obsługę autoryzowanego serwisu w okresie trwania umowy i
zobowiązany jest do dokonywania, na swój wyłączny koszt napraw, wymiany zużytych części oraz przeglądów z
częstotliwością zalecaną przez producenta sprzętu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) dostarczenia wszystkich instrukcji i ulotek w języku polskim;
b) instalacji dostarczonego sprzętu w siedzibie zamawiającego, na Oddziale Okulistycznym i przekazanie go do
eksploatacji;
c) przeprowadzenia skutecznego szkolenia w zakresie racjonalnej eksploatacji sprzętu;
d) stworzenia w okresie do 3-ch dni od zawarcia umowy, depozytu soczewek wszystkich rozmiarów uzupełniany
w terminie do 48 godzin od otrzymania zamówienia (fax) na daną soczewkę.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33141000

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

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 421 250 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
Najniższa cena

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
16/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 136-243928 z dnia 18.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

12.9.2014

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.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243928-2014:TEXT:PL:HTML
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ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 425 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 421 250 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
7. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.9.2014


