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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:348371-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Dębica: Odczynniki do badania krwi
2017/S 170-348371
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
Dębica
39-200
Polska
Osoba do kontaktów: Sprawy merytoryczne: mgr Barbara Mądro, sprawy formalne: Urszula Wolicka
Tel.: +48 146808378/ +48 146808305
E-mail: zoz.zam.publiczne@interia.pl
Faks: +48 146702849
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz-debica.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zoz-debica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
Dębica
39-200
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Wolicka
Tel.: +48 146808305
E-mail: urszula.wolicka@zoz-debica.pl
Faks: +48 146702849
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz-debica.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SPZOZ

I.5)

Główny przedmiot działalności

06/09/2017
S170
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/6

Dz.U./S S170
06/09/2017
348371-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/6

Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Odczynniki serologiczne: mikrotesty kolumnowe z dzierżawą sprzętu do metody manualnej dla pracowni
serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.
Numer referencyjny: ZP-PN-67/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33696200

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Odczynniki serologiczne: mikrotesty kolumnowe z dzierżawą sprzętu do metody manualnej dla pracowni
serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82

II.2.4)

Opis zamówienia:
Odczynniki serologiczne: mikrotesty kolumnowe – poz. 1 – 7 (według Części IX A SIWZ)
Materiały dodatkowe niezbędne do wykonywania badań
Dzierżawa sprzętu (inkubator, wirówka do mikrokart, pipety automatyczne 2 szt. – ze statywem, klimatyzator
oraz inny konieczny i niezbędny sprzęt do wykonywania badań) – 36 mies. (według Części IX C SIWZ).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena – 60 %
Termin realizacji dostawy i utuchomienia sprzętu od daty zawarcia umowY – 25 %
Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) odczynników i materiałów dodatkowych od daty
zawarcia umowy – 15 %
Wadium wynosi: 1 400 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
A. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
B. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:
co najmniej 2 dostawy odczynników serologicznych o wartości co najmniej 180 000 PLN brutto każda oraz
załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica – Zamówienia Publiczne.

4/6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Sierpień 2020r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, art. 24 ust. 1 pkt 13 – 23 ustawy, 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy –
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
zamawiającego:
1) Oświadczenia w zakresie posiadania:
A. dla produktów będących wyrobem medycznym: deklaracji zgodności i oznakowanie znakiem ce lub / oraz
wpisu / zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub /
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oraz powiadomienia / zgłoszenia do prezesa urzędu rejestracji wyrobów leczniczych, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych lub formularz przeniesienia danych
B. Dla produktów nie będących wyrobem medycznym: odpowiednie i aktualne atesty.
2) aktualnych dokumentów – dla odczynników z wykazu A i B lub A / B.
3) Opisów, tj. np.: ulotki, katalogi, instrukcje, foldery lub inne dokumenty i materiały informacyjne potwierdzające
jednoznacznie spełnianie przez oferowane produkty wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonego w
częścI I C oraz w części IX A SIWZ.
4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca poświadczył autentyczność składanych dokumentów (o których mowa w
pkt. 2), tj. w formie pisemnego poświadczenia – wg Wzoru: Zał. nr 5 do SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W przedmiotowym postępowaniu 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej 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.
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7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2017
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