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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zla-chrzanow.pl

Chrzanów: Dostawa leków i materiałów stomatologicznych, d ostawa narz ędzi i sprz ętu
stomatologicznego

Numer ogłoszenia: 477286 - 2013; data zamieszczenia: 21.11 .2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie Sp. z o.o. , ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 32 6240325,

faks 32 6240310.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.zla-chrzanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Dostawa leków i materiałów stomatologicznych, dostawa narzędzi i sprzętu stomatologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Wielkość opakowania Planowana wielkość

zakupu w okresie: 01.01-30.06.2014 Część I: Leki i materiały stomatologiczne 1 Cement karboksylowy proszek + płyn -ADHESOR CARBOFINE 80g +40g

1op. 2 Cement fosforanowy szybkowiąŜący -AGATOS 30g + 18g 10 op. 3 Cement fosforanowy wolnowiąŜący -AGATOS 30g.+ 18g 5 op. 4 Kompozyt

światłoutwardzalny np.-HERCULITE strzykawka zestaw zestaw 5 g 15 szt 30 g 3 szt. 80g 1 szt -TETRIC EVOCERAM zestaw strzykawka-TETRIC EVOFLOW

zestaw-CHARISMA OPAL strzykawka 24 g 3 op 3 g 3 szt 8x2 g 2 op 4 g 10 szt 5 Kompozyt chemoutwardzalny np. -EVICROL (proszek+płyn)-CHARISMA

(baza+katalizator)-SIMULATE II (baza+katalizator)-CRYSTAKKINE C2 (baza+katalizator) 70g +28g 7 op 14g+14g 10 op 20g+20g 1 op 14g+14g 10 op 6

Glasjonomer do wypełnień do ręcznego mieszania np.(proszek+płyn)-KETAC-FIL PLUS -KETAC MOLAR EASYMIX 40g+20g 22 op 15g+10g 5 op 7

Glasjonomer do wypełnień w kapsułkach np. (1op=50kap)-FUJI IX EXTRA lub REGULAR lub GP-FUJI TRIAGE 50 kap 22 op 50 kap 10 op 8 Glasjonomer

podkładowy do ręcznego mieszania chemoutwardzalny np.-KETAC BOND (proszek+płyn) 20g+12ml 3 op 9 Dentyna wodna np.-THYMODENTIN 100g 10 op.

10 Preparat na bazie wodorotlenku wapnia nie twardniejący np.- BIOPULP 10g 5 op. 11 Preparat na bazie wodorotlenku wapnia twardniejący np.-LIFE (baza

+katalizator) -DYCAL (baza+katalizator) 12g+12g 3 op 13g+11g 3 op 12 Amalgamat w kapsułkach bez fazy gamma-2 np.-AMALCAP PLUS NR2-GS-80 NR 2

50 kaps 5 op 50 kaps 5 op 13 Światłoutwardzalny kompomerowy materiał podkładowy np.-IONOSIT - zestaw 20 strzykawek 20x0,3g 5 op 14

Światłoutwardzalny materiał podkładowy np.:-INTERFACE 10 g 1 op 15 Światłoutwardzalny lak do bruzd np.-HELIOSEAL (butelka)-FISSURIT FX-FISSURIT F

8 g 3 op 2x2,5g 1 op 2x2 ml 1 op 16 Wosk modelowy 500g 5 op 17 Płyn do miejscowego tamowania krwawienia z dziąsła np-RACESTYPINE (płyn)-ALUSTIN

(płyn) 13 ml 3 op 10 g 5 op 18 Preparat do czasowego wypełniania ubytku np.-CAVIT-COLTOSOL F-PROVIDENT 28 g 5 op 37 g 7 op 10 g 3 op 19

Wyciskowa masa silikonowa kondensacyjna np.-THIXOFLEX M (tuba)-SITRAN F-SITRAN N 140 ml 15 op 150 ml 10 op 150 ml 10 op 20 Uniwersalny

katalizator do silikonowej masy bazowej i korekcyjnej np. -INDURENT GEL (tuba)-KNETON/SITRAN AKTYWATOR-STOMAFLEX GEL (tuba) 60 ml 7 op 35

ml 22 op 60 g 3 op 21 Wyciskowa masa silikonowa np.: STOMAFLEX CREME (tuba) 130g 1 op STOMAFLEX PASTA (tuba0 175g 1 op -STOMAFLEX LIGHT

(tuba) 130 g 5 op -STOMAFLEX PUTTY 1300g 3 op 22 Wyciskowa masa alginatowa np.-KROMOPAN 450 g 75 op 23 Materiał do wypełniania kanałów

korzeniowych np.- ENDOMETHASONE N- GUTTALOW 2 strz. Automix 14 g5 ml 5 op5 op 24 ADSEAL uszczelniacz kanałów 13,5g 3 op 25 Materiał do

tymczasowych wypełnień -TLENEK CYNKU 60 g 7 op 26 2% podchloryn sodu np.CHLORAXID 2,0% 400 g 12 op 27 5,2% podchloryn sodu np.CHLORAN

5,2% 200 g 5 op 28 Płyn stosowany w profilaktyce p/próchniczej np.FLUORMEX płyn 50 g 15 op 29 Pasta do leczenia odwracalnego zapalenia miazgi i

ozębnej np. -DEXADENT (tubka) 5 g 5 op 30 Antyseptyczny opatrunek stomat. stos.w endodoncji do odkaŜania kanałów korzeniowych np.-CHAKAEM-

CRESOPHENE-KAMFENOL 10 g 1 op 13 ml 3 op 10g 3 op 31 Płyn EUGENOL 10 g 10 op 32 Środek do dewitalizacji miazgi np.-DEVIPASTA-DEPULPIN 5 g

5 op 4,5 g 3 op 33 Wkładka dozębodołowa np.-NIPAS (tabletki) 50 szt 12 op 34 Lakier ochronny zawierajacy fluor np-FLUOR PROTECTOR 50 ampułek 40 op

35 Wytrawiacz w strzykawce 13ml 5 op 36 Preparat do poszerzania kanałów korzeniowych np.-ENDO-SOLUTION -ENDOSAL -ENDOCREAM -ENDOGEL -
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ENDO-PREP CREAM 50ml 3 op 10 g 3 op 5,5 g 3 op 5 ml 5 op 5 ml 3 op 37 JODOFORM 30g 3 op 38 Samo wytrawiający system łączący np.-G-BOND 5ml

5 op 39 Chemoutwardzalny mat. łączący (baza+katalizator) np. VIVABOND INTRO PACK 5ml+5ml 2 op 40 Światłoutwardzalny mat. łączący np.-OPTIBOND

SOLO PLUS 3 ml 5 op 41 Pasta do leczenia miejscowej infekcji w kanałach zębowych np-GRINAZOLE tubka-METRONIDAZOL 10% tubka 4,5 g 5 op 5 g 5

op 42 Pasta do czyszczenia przed lakowaniem np.-CLEAN POLISH-SUPER POLISH 45 g 3 op 45 g 3 op 43 Środek do rozmiękczania

wypełnieńendodontycznych np.-ENDOSOLV E -ENDOSOLV R 13 ml 3 op 13 ml 3 op 44 Pasta do mikroabrazji chemicznej i mechanicznej np.-OPALUSTRE-

DETARTRINE 1,2 ml 1 op 45g 3 op 45 Resorbowalna pasta do wypełniania korzeni zębów mlecznych np.-TEMPOPHORE 7 g 2 op 46 Bloker kanalików

zębinowych np.-TUBULITEC LINER 10 ml 3 op Część II: Narzędzia i sprzęt stomatologiczny 1 Formówka uniwersalna szt. 5 szt 2 Lusterka stomatologiczne

powiększające rozmiar 4 lub 5 szt 125szt 3 Rękojeść do lusterka stomatolog. szt 25szt 4 Tacki metalowe szt 25szt 5 Jednorazowe tacki stom.15 x 19 cm

1op=100 szt 50op 6 Sznur do wiertarki szt 3 szt. 7 Nakładacz stomatologiczny 1,2,3, szt 20 szt 8 Pęsety stomatologiczne szt 20 szt 9 Zgłębnik

stomatologiczny : -prostokątny -rozwartokątny szt 15szt szt 20szt 10 Płytka Petriego - średnicy 80mm- średnicy 50mm szt 25 szt szt 15 szt 11 Mandrylka do

krąŜków polerskich szt 10 szt 12 Palnik spirytusowy szt 3 szt 13 Miski gumowe szt 3 szt 14 Upychadło kuliste szt 10 szt 15 Upychadło do amalgamatu szt 15

szt 16 Formówki samozaciskowe (jednorazowe) celuloidowe op 5 szt 17 Dźwignia prosta: BEIN 1 = 2mm 5 szt BEIN 2 =3mm 5 szt BEIN 3 =4mm 3 szt 18

Kleszcze ekstrakcyjne np.-BERTEN szt 5 szt 19 Łopatka do cementu szt 5 szt 20 Olej stomatologiczny np.-KAVO SPRAY 500ml-PANA SPRAY 500ml 7 szt 5

szt 21 Kleszcze Kramponowe szt 3 szt 22 Pistolet do amalgamatu szt 1 szt 23 NoŜyk do wosku Beale szt 3 szt 24 Płytki do rozdrabniania szklane szt 3 szt 25

Kalka podkowiasta 6x10 szt 7 op 26 Kalka prosta artykulacyjna szt 10 szt 27 Końcówki do ślinociągu 100 szt op 47 op 28 Pędzelki do bondingu op=50szt 27

op 29 Paski metalowe do formówki szt 3 op 30 Kamienie ARKANSAS na turbinę:-płomyk-kulka szt 50 szt szt 15 szt 31 Gumki do polerowania np.-TOP

GLOSS 6szt=op op 100 op 32 Szczoteczka miedziana do wierteł szt 22 szt 33 KrąŜki ścierne do polerowania np.SOF-LEX 50szt=1op 10 op 34 Szczoteczki do

usuwania osadu szt 10 szt 35 Paski anatomiczne metalowe z brzuszkiem op 15 op 36 Taśma ścierna polistyrenowa op 5 op 37 Paski celuloidowe na rolce

10mm op 5 op 38 Frezy do akrylu szt 10 szt 39 Bloczki papierowe op. 45 op 40 Paski metalowe ścierne op. 10 op 41 ŁyŜki wyciskowe jednorazowe op. 100 op

42 Serwetki stomatologiczne rolka 40szt op. 185 op 43 Łańcuszek do serwet szt 2 szt 44 Wkłady koronowo-korzeniowe tytanowe w zestawie np.-NORDIN

60szt=1op 3 op 45 Ćwieki okołomiazgowe np.FILIPIN 0,6 mm op=35 szt 1 op 46 Kliny międzyzębowe -100szt. op. 7 op 47 Ćwieki gutaperkowe op 17 op 48

Sączki papierowe op 40 op 49 Ostrza do skalpela nr 13 100szt op 2 op 50 Igły jednorazowe do płukania kanałów korzeniowych 0,3mm x 25mm op=10szt 40

op 51 Koferdam typu:-OPTIDAM ANTERIOR-OPTIDAM POSTERRIOR Op=10 sztOp=10 szt 1 op1 op 52 Miazgociągi op=6szt 25 op 53 Igły Lentulo do kątnicy

op=6szt 15 op 54 Poszerzacze maszynowe Gates op=6szt 12 op 55 Poszerzacze Hendstroma op=6szt 5 op 56 Poszerzacz K op=6szt 15 op 57 Poszerzacz

NiTi K op=6szt 10 op 58 Poszukiwacze S Finder op=6szt 15 op 59 Pilnik H op=6szt 15 op 60 Pilnik NiTi H op=6szt 7 op 61 Pilnik NiTi K op=6szt 7 op 62 Pilnik

S op=6szt 5 op 63 Pilnik K op=6szt 10 op 64 Pilmik C-pilot op=6szt 5 op 65 PROTAPER ręczny,asortyment op=6szt 5 op 66 Miniaturowa wanienka na wiertła

np.-SEKUDRIL BOX szt 2 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.13.10.00-7, 33.13.00.00-0, 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYC H WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

poprzez wykazanie : iŜ Wykonawca został zarejestrowany we właściwym ,ze względu na formę organizacyjna ,w jakiej prowadzi działalność

,rejestrze ( aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeŜeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 2 4 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu

warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo

informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADA JĄ

OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiada ją określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom

lub specyfikacjom technicznym;

zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeŜeli zamawiający

odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualną Koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydaną przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego . - Oświadczenie Wykonawcy,Ŝe

dostarczane leki posiadają zaświadczenie o rejestracji wyrobu w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych - Oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe dostarczane leki

posiadają Deklaracje zgodności CE lub inne dokumenty waŜne dla danych wyrobów (zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem

zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi )

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zla-chrzanow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o. 32-500 Chrzanów ul.

Sokoła19 tel/fax. (32) 624 03 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 02.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zakładu

Lecznictwa Ambulatoryjnego Sp. z o.o.II piętro 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10..

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a środków pochodz ących z bud Ŝetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


