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Postępowanie prowadzone jest przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137,       02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 53,  22 508 24 62.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759       z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego na zakup          i  dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30 000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.
Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W postępowaniu prowadzonym  przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137,       02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 53,  22 508 24 62 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30 000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.

1. Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 39 – 46 Ustawy.

ZAMAWIAJĄCY :
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel./fax 022 508 24 62
REGON  015785334
NIP 521 32 99 095

2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego i dostawa kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30 000 (trzydzieści tysięcy) zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK. 

	Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :  33141000-0 


3. Wymagania.
	
3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30 000 (trzydzieści tysięcy) zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK. 

3.1.2 Oferowane materiały eksploatacyjne powinny spełniać następujące wymagania:

	liczniki będą wykorzystywane w posiadanych zgrzewarkach COMPODOCK-Fresenius Kabi do sterylnego łączenia drenów w związku z powyższym powinny być kompatybilne ze wskazanymi urządzeniami.

umożliwiać zgrzewanie-jałowe połączenie drenów w kombinacji: pełny-pełny, pełny-pusty, pusty- pusty.
ważność dostarczonych materiałów  nie może być krótsza niż 9 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby  Zamawiającego

4. Termin realizacji zamówienia i warunki realizacji zamówienia.

4.1. Wykonanie całości dostaw będących przedmiotem zamówienia powinno zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od daty  zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy Zamawiający nie wykorzysta całości przedmiotu zamówienia w powyższym terminie, wówczas  umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu do czasu zrealizowania całości dostaw ,nie dłużej jednak jak o dalsze osiem miesięcy.   
4.2 Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa każdorazowo Wykonawca.
4.3  Liczniki  powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.  

5. Wymagania, które muszą spełniać Wykonawcy.

5.1   O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,      jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;
5.1.5. przygotują oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5.1.6. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty. 
5.2. Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu      o przedstawione dokumenty i oświadczenia, wymagane od Wykonawcy na podstawie pkt. 8 poniżej.
5.3. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się               z Wykonawcami także drogą faksową lub elektroniczną. 


6. Dopuszczalna liczba składanych ofert.

6. 1  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.2  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.    
6.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.4 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Postać oferty.

7.1. 	Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
7.2. 	Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami pkt. 8 niniejszej SIWZ.
7.3. 	Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7.4. 	Wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
7.4.1. 	osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, 
7.4.2. 	osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7.4.3. 	osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,   o których mowa w pkt 7.4.1. i 7.4.2 niniejszej SIWZ. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty,
7.4.4. 	w przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników,
7.5. 	Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
7.6. 	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Oświadczenia, materiały i dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty.

8.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia, materiały                  i dokumenty:
8.1.1. oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. w. w. Ustawy. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
8.1.2 oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
8.1.2 poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
8.1.3. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), o których mowa w pkt 7.4.3. –  7.4.4. niniejszej SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

8.2. Wszystkie powyższe dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski z podpisem osoby, która dokonała  tłumaczenia. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów albo załączników lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty. Oprócz pełnomocnictwa dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
8.3  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej powinien oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 oraz 8.1.3 dołączyć do oferty:
8.3.1 odpis z właściwego rejestru,
8.3.2 dokument, z którego wynika, iż 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,
8.3.3 dokument, z którego wynika, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się    o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
8.4 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymogom wynikającym      z obowiązujących przepisów prawa: 

deklarację zgodności liczników - potwierdzającą oznakowanie wyrobów znakiem CE lub dokument równoważny lub
zgłoszenie liczników do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 52 lub art. 54 art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 20.04.2004 r. lub deklarację zgodności WE na zgrzewarkę Compodock, która obejmuje również liczniki zgrzewów stanowiących kompatybilny element zgrzewarki.

8.5 Dokumenty za wyjątkiem oświadczeń,  o których mowa w pkt. 8.1.1 oraz 8.1.2.                            (przekazywanych wyłącznie w oryginale) powinny być dostarczone w oryginale lub  w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.


9. Koszt sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

10. Warunki płatności.

10.1 Realizacja całości przedmiotu zamówienia dokonana zostanie w postaci dostaw częściowych.  
10.2 Cena należna Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw częściowych przedmiotu zamówienia  będzie płatna po realizacji każdej dostawy w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT od Wykonawcy, która zostanie wystawiona po każdorazowej dostawie materiałów do siedziby Zamawiającego.  Cena ta obejmuje koszt opakowania materiałów, a także koszt ich każdorazowego dostarczania (transportu) do siedziby Zamawiającego (do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego).   
10.2 Dostawa kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarki (liczników) będzie realizowana na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego każdorazowo na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego (złożonego faxem lub          e-mailem) w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia, określającego ilość zamawianych liczników.  


11. Okres związania ofertą.

11.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
11.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  
         ofert.
11.3  Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni
	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
	jest niezgodna z ustawą;
	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
11.4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
11.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu         o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
11.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
11.4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;  
11.4.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Termin i miejsce składania ofert.

12.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji   z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 19.07.2016 roku do godziny 11.30  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2016 roku o godz. 12.00 we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (pok. nr 18).
12.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

13. Opakowanie i oznakowanie oferty.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenie: „Oferta na dostawę kompatybilnych materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30 000 zgrzewów”– nie otwierać przed dniem19.07.2016 roku, godz. 12.00” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

14. Kryteria oceny ofert.


14.1 Opis kryteriów oceny ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	a/	cena						100%     


                                        KC = Cn/Cb x 100%
gdzie:
KC  – kryterium cena ( liczba punktów)
Cn– najniższa oferowana łączna wartość brutto oferty	
Cb – łączna wartość brutto badanej oferty


14.2 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w świetle powyższego kryterium.

15. Tryb udzielenia wyjaśnień.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania Wykonawców mogą być kierowane na piśmie na adres: Centrum Krwiodawstwa                i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa lub przesłane faksem na nr: 022 508 24 62 albo pocztą elektroniczną na adres:   administracja@ckikmsw.pl

Osobą upoważnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami jest:
	Monika Położniak – w sprawach formalnych,  tel.: 22 508 24 62,

Grażyna Buczkowska – w sprawach merytorycznych, tel.: 22 508 24 53.


16. Tryb ogłoszenia wyników:
 
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia faxem lub na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a ponadto niezwłocznie zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

17.  Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowania jeżeli: 
17.1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, pochodzącej od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu.  
17.2 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może         przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.3 W przypadkach, o którym mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe      o takiej samej cenie.
17.4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
17.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy        w sprawie zamówienia publicznego.


18.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie postępowania.

18.1. Z zastrzeżeniem pkt. 7 oraz 8 niniejszej SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
18.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
18.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.  

19. Środki ochrony prawnej.

19.1. 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 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w. w. Ustawy .
19.2. Wykonawca na zasadach przewidzianych w art. 180 i nast. powyższej Ustawy ma prawo wnieść odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych 


20. Zawarcie umowy

  Zamawiający dokona zawarcia umowy o treści zgodnej z  Załącznikiem nr 4 do SIWZ z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 16, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 


O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego, Wykonawca powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 22 508 24 62 lub mailem na adres: : administracja@ckikmsw.pl


  






