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Polska-Sieradz: Odczynniki laboratoryjne
2019/S 073-172220
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Armii Krajowej 7
Sieradz
98-200
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Szewczyk
Tel.: +48 438271942
E-mail: zp@spzozsieradz.pl
Faks: +48 438275452
Kod NUTS: PL714

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spzozsieradz.pl
I.3)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Komunikacja

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.spzozsieradz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie

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

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Informacje o częściach

II.1.6)

33696500
Dostawy

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w pakietach
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To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Dostawa odczynników laboratoryjnych
Część nr: 1
33696500

Kod NUTS: PL712

Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą aparatów
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium 6 000,00

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Dostawa odczynników laboratoryjnych
Część nr: 2
33696500

Kod NUTS: PL712

Dostawa odczynników i materiałów do identyfikacji drobnoustrojów wraz z dzierżawą
aparatów
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:172220-2019:TEXT:PL:HTML

2/6

12.04.2019

Dostawy - 172220-2019 - TED Tenders Electronic Daily

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium 7 500,00

II.2.1)

Opis
Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

II.2)

II.2.7)

Dostawa odczynników laboratoryjnych
Część nr: 3
33696500

Kod NUTS: PL712

Dostawa odczynników i materiałów do lekowrażliwości wraz z dzierżawą aparatów
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Opcje: nie

Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
II.2.12)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium 3 600,00

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
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
warunków zawartej umowy w zakresie:
— zmiany numeru katalogowego towaru, z zachowaniem pozostałych parametrów
— obniżenie cen w zakresie oferowanego asortymentu
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W przypadku uzasadnionego braku na rynku produktu objętego umową Wykonawca
będzie mógł dostarczyć zamiennik o nie gorszych parametrach niż przedmiot umowy
o cenie niższej minimum 10 % w stosunku do ceny netto oferty. (W załączeniu
dokumenty potwierdzające).
Zmiany wymagają potwierdzenia pisemnego w formie aneksu do umowy.

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
III.2.3)

Procedura otwarta

IV.1.3)
IV.1.4)
IV.1.6)
IV.1.8)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2.1)

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

IV.2.3)
IV.2.4)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert

IV.2)

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 039-087549
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 10:00

Polski

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Szpital Wojewódzki w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, POLSKA, sala konferencyjna nr
205

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)
VI.3)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Informacje dodatkowe:

8.1. O udzielenie ww. zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
8.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.
8.1.2. Spełniają warunki z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
8.2. Zamawiający korzystając w niniejszym postępowaniu z przysługującego mu w
myśl dyspozycji z art. 24aa ustawy Pzp uprawnienia, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
8.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
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okoliczności związane ze spełnianiem przez niego warunków udziału oraz nie
podleganiu wykluczeniu, w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne.
8.4. Jeżeli Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8.5. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku występowania wobec niego
przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający wymagać będzie przedłożenia
(w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 24aa
ustawy Pzp):
A/ informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13-14 ustawy Pzp i w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
B/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia 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;
C/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
8.8. Wykonawca przesyła aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu /JEDZ/ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w tym
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełnia
sekcję Α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.
8.9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa oświadczenie
w formie jednolitego dokumentu /JEDZ/ - Załącznik nr 1.
8.10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
/JEDZ/- Załącznik nr 1 do SIWZ.
8.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
jednolity dokument /JEDZ/ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
8.12. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał złożenia następujących
dokumentów:
8.12.1. Aktualne katalogi, ulotki foldery, monografie o testach, instrukcje
postępowania w języku polskim potwierdzające spełnienie oferowanych parametrów z
zaznaczeniem ...
VI.4)
VI.4.1)

VI.4.2)
VI.4.3)
VI.4.4)

Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2019
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