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Ogłoszenie nr 510401539-N-2021 z dnia 13.01.2021 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie: Dostawa nożyków
jednorazowego użytku stosowanych w zgrzewarkach typu TSCD-II do sterylnego łączenia
drenów
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606125-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540225114-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, Krajowy numer
identyﬁkacyjny 29246800000000, 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):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa nożyków jednorazowego użytku stosowanych w zgrzewarkach typu TSCD-II do
sterylnego łączenia drenów
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/5/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) 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 sukcesywna dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek
typ TSCD–II do sterylnego łączenia drenów – w ilości 30 000 sztuk. 2. Przedmiot zamówienia o
którym mowa w ust. 1 powinien spełniać następujące wymagania: 1) pakowane w kasecie
zbiorczej, 2) każdy kartonik zawierający dwie kasety z nożykami powinien być oznakowany
numerem REF i numerem serii, 3) nożyki będą wykorzystywane w zgrzewarkach typu: TSCD-II
i są z nimi kompatybilne; 4) posiada certyﬁkat dopuszczający poszczególne serie nożyków do
stosowania; 5) posiada instrukcję w języku polskim; 6) termin ważności co najmniej 12 m-cy
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licząc od daty dostawy; 7) dokumentacja: Oświadczenie wytwórcy o klasyﬁkacji wyrobu. 3.
Gwarancja: Wykonawca udzieli co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot
zamówienia, liczony od daty dostawy danej partii towaru do siedziby Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie do wyczerpania wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia ilości objętych niniejszym zamówieniem, nie dłużej jednak niż do 30
czerwca 2021 r. 2. Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie pojedynczych
zleceń, przesyłanych przez Zamawiającego zgodnie z wyborem drogą elektroniczną lub faksem,
określających ilość zamawianego towaru. Wykonawca zrealizuje zamówienie objęte
pojedynczym zleceniem do 15 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia zlecenia przez
Zamawiającego. (Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert). 3. Zamawiający planuje
realizację pierwszych dostaw w okresie: styczeń 2021r. Uwaga: Ww.termin jest tylko
orientacyjny i nie może stanowić podstawy ewentualnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 252000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: TERUMO BCT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Hutnicza 14
Kod pocztowy: 40-241
Miejscowość: Katowice
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 309900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 309900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 309900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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