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Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie: DZIERŻAWA

ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA

REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Ogłoszenie nr 585373-N-2018 z dnia 2018-07-06 r. 
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Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie,

krajowy numer identyfikacyjny 29246800000, ul. Aleja Wojska Polskiego  80/82 , 70-482   Szczecin,

woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 4243600, 4243604, e-mail

sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl, faks 91 4221 898. 

Adres strony internetowej (URL): www.kriodawstwo.szczecin.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
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przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

www.krwiodawstwo.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.krwiodawstwo.szczecin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
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inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego. 

Adres: 

ul. Aleja Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DZIERŻAWA ANALIZATORA DO

BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, KRWINEK

WZORCOWYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM

KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W SZCZECINIE 

Numer referencyjny: 2/ZP/2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do: 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa w pełni zautomatyzowanego analizatora do

badań immunohematologicznych na potrzeby Działu Laboratoryjnego Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, współpracującego z posiadanymi przez

Zamawiającego analizatorami SWING TwinSampler oraz ID-Reader SAXO, z możliwością

przesyłania wszystkich niezbędnych danych do istniejącego u Zamawiającego systemu

komputerowego „Bank Krwi” firmy Asseco Poland S.A. wraz z dostawą odczynników, krwinek

wzorcowych stosowanych w metodzie mikrokolumnowej oraz materiałów zużywalnych. 2. Zakres

zamówienia obejmuje w szczególności: 1) instalację analizatora i jego uruchomienie, 2) okresową

walidację analizatora, 3) transmisję danych z oferowanego urządzenia do obecnie stosowanego u

Zamawiającego systemu komputerowego „Bank Krwi” (Asseco Poland S.A.), 4) przeszkolenie

personelu Zamawiającego, 5) dostawę odczynników, krwinek czerwonych i materiałów zużywalnych

niezbędnych do wykonywania badań. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w

załączniku nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zapewnia, iż dostarczone odczynniki, krwinki czerwone i

materiały zużywalne niezbędne do wykonania badań są odpowiedniej jakości, kompatybilne z

dzierżawionym analizatorem i pozwalają na prawidłową pracę analizatora w okresie dzierżawy. 5.

Wymagane jest oznakowanie wszystkich odczynników i krwinek znakiem CE i numerem jednostki

notyfikowanej, która zatwierdziła wyrób medyczny wykazu A i B Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro /

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności

wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (zgodnie z wymaganą, zastosowana procedurą oceny
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zgodności). Wymaga się dostarczenia certyfikatu badania typu WE dla odczynników wykazu A i B

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do

diagnozy in vitro / Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz deklaracji zgodności wszystkich

proponowanych odczynników 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność z wymaganiami

zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017” w sprawie wymagań dobrej

praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i

transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi” 

II.5) Główny kod CPV: 33696200-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

33696500-0

38434520-7

38434000-6

33124130-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
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umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  9   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

9

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia: 1) w zakresie dzierżawy w pełni

zautomatyzowanego analizatora do badań immunohematologicznych na potrzeby Działu

Laboratoryjnego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie w tym: a)

dostawa analizatora wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w terminie nie

dłuższym niż 45 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. b) dzierżawa analizatora – 9

miesięcy licząc od dostawy i prawidłowego zainstalowania urządzenia wraz z przeszkoleniem. 2) w

zakresie dostawy odczynników, krwinek wzorcowych wraz z materiałami zużywalnymi - do

wyczerpania wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia ilości, nie dłużej jednak niż 9 miesięcy

licząc od dostawy i prawidłowego zainstalowania urządzenia wraz z przeszkoleniem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
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USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 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.Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do

żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z

ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku

postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. W przypadku składania

oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 2.

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy

określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej

Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym

Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty

oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą. Uwaga: W przypadku

wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu potwierdzającego reprezentację wykonawcy

w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww.
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adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w

ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o

udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) –

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał

lub poświadczona notarialnie kopia). 5. Dokument potwierdzający wniesienia wadium zgodnie z

sekcją IV.1.2) Ogłoszenia. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w sekcji III.3 Ogłoszenia, składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Wysokość wymaganego wadium wynosi: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych). 2.

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium 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; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o

których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.); z dopiskiem na przelewie:

„Wadium w przetargu nieograniczonym – „Dzierżawa analizatora wraz z dostawą odczynników,

krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych dla RCKiK w Szczecinie”. 3. Wadium w formie

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – 10 1130 1176 0022

2126 9820 0001. 4. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się

złożyć wraz z ofertą. 5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 SIWZ (art. 45 ust. 6

pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie
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Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w

gwarancji/poręczeniu. Konieczne jest aby z treści ww. dokumentu wynikała odpowiedzialność

Gwaranta za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art.

46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego

kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez

Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 7. Oryginał dokumentu

potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45

ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie

obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut

obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia

wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,

Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 
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Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 



06.07.2018, 14+40

Strona 13 z 19https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ee16fbb-c3ba-415e-be85-63122fc53e0b

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
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IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

Termin dostawy odczynników, krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
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Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: a) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie

dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania

zamówienia przez Dostawcę; b) wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie

pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęski żywiołowej”). W takim przypadku termin realizacji

przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas trwania przeszkody. Strony zobowiązują się do

natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. c) zmieni się stawka

podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia tej

okoliczności będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z

terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od

towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana

stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 2. Strony

dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych

stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji

przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony

przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź

zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą do umowy

stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe
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dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych

interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zamiarem

wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu

umowy. 3. Żadnej ze stron Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą

wyrazić zgodę się na zawarcie aneksu). 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-07-16, godzina: 09:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub

oświadczenia sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada

ta rozciąga się na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje, itp 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) 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 
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IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu: 1)

pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające osoby

lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy

lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 2)

umów z ewentualnymi aneksami regulujących współpracę między wykonawcami występującymi

wspólnie. 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest

złożyć dokumenty i/lub oświadczenia dotyczące oferowanego analizatora i odczynników oraz jeśli

dotyczy także dla krwinek wzorcowych i materiałów zużywalnych tj.: 1) Deklaracji wytwórcy o

spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane wyroby medyczne wraz z certyfikatem jednostki

notyfikowanej, przy współudziale której przeprowadzono procedurę oceny zgodności oferowanych

wyrobów medycznych wymienionych w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.), dalej w treści ustawa o wyrobach medycznych).

2) Zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych (dalej w treści Prezes URPLWMiPB) lub powiadomienie Prezesa

URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych lub inny dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku

wynikającego art. 58 ustawy o wyrobach medycznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie podlega

obowiązkowi dokonania zgłoszenia/powiadomienia (o którym mowa w zadaniu poprzednim)

oświadczenie Wykonawcy zawierające podstawy braku tego obowiązku. UWAGA: Zamawiający uzna,

iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy w przypadku braku złożenia jednego z ww.

dokumentów / oświadczeń (określonych w pkt. 1-2) lub w sytuacji uznania, że zaoferowane wyroby

nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH



06.07.2018, 14+40

Strona 19 z 19https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5ee16fbb-c3ba-415e-be85-63122fc53e0b


