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I. II. III. IV. VI.
Polska-Wałbrzych: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 101-230394
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 746489941
E-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Faks: +48 746489700
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w
zakresie biochemii, immunologii, hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej
moczu wraz z zainstalowaniem laboratoryjnej
Numer referencyjny: Zp/45/PN-3718
II.1.2) Główny kod CPV
33696500
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników
laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii,
hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz zainstalowanie
laboratoryjnej sieci komputerowej, w następujących ilościach:
— zintegrowany analizator biochemiczno-immunologiczny szt. 2,
— analizatory RKZ z oksymetrią szt. 2,
— analizator kompaktowy dwumodułowy 5 Diff połączony podajnikiem próbek
szt. 1 lub analizatory hematologiczne 5 Diff szt. 2 z podajnikami próbek,
— aparat lub przystawka do wykonywania i barwienia rozmazów mikroskopowych
szt. 1,
— aparat do automatycznego odczytu OB. szt. 1,
— automatyczny analizator koagulologiczny szt. 2,
— automatyczny analizator moczu z automatycznym podajnikiem próbek oraz
cyfrową analizą osadu moczu szt. 1 + analizator typu back-up szt. 1,
— laboratoryjna sieć informatyczna dla pracowni analitycznych, i pracowni
mikrobiologii (dla dwóch analizatorów) - ilość urządzeń sieciowych bezpośrednio.
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
72700000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa odczynników
laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie biochemii, immunologii,
hematologii, koagulologii, diagnostyki ogólnej moczu oraz zainstalowanie
laboratoryjnej sieci komputerowej, w następujących ilościach:
— zintegrowany analizator biochemiczno-immunologiczny szt. 2,
— analizatory RKZ z oksymetrią szt. 2,
— analizator kompaktowy dwumodułowy 5 Diff połączony podajnikiem próbek
szt. 1 lub analizatory hematologiczne 5 Diff szt. 2 z podajnikami próbek,
— aparat lub przystawka do wykonywania i barwienia rozmazów mikroskopowych
szt. 1,
— aparat do automatycznego odczytu OB. szt. 1,
— automatyczny analizator koagulologiczny szt. 2,
— automatyczny analizator moczu z automatycznym podajnikiem próbek oraz
cyfrową analizą osadu moczu szt. 1 + analizator typu back-up szt. 1,
— laboratoryjna sieć informatyczna dla pracowni analitycznych, i pracowni
mikrobiologii (dla dwóch analizatorów) - ilość urządzeń sieciowych bezpośrednio.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii przez serwis techniczny od
momentu jej zgłoszenia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Bezpośredni kontakt pracowników Zamawiającego z
serwisem technicznym / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

2z7

2018-05-30, 14:42

Dostawy - 230394-2018 - TED Tenders Electronic Daily

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230394-2018:TEXT:PL:HTML

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
II.2.14) Informacje dodatkowe
Główny kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne.
Dodatkowe kody CPV:
72700000-7– usługi w zakresie sieci komputerowej
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
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.:
1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu 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 art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na
podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego,
że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na
karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24
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ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
— na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
oraz o braku wydania prawomocnego wyroku sądowego za wykroczenie na karę
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Pzp.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie
wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.:
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie
wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia,
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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 załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co
najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia polegające na dostawie w szczególności odczynników laboratoryjnych
na kwotę z dostaw nie mniejszą niż: 3 000 000,00 PLN.
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenia Wykonawcy, iż oferowane urządzenia i sprzęt
medyczny dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku
polskim odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia z Zał. nr 1 do
SIWZ.
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
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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
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2018
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
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej
(Biblioteka), Budynek C Szpitala.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 5,
6, 8 ustawy Pzp,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: posiadają co najmniej jedną
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegającą na
dostawie w szczególności odczynników laboratoryjnych.
Zamawiający może zastosować procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt.
6 ustawy Pzp.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 75 000,00 PLN
słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Datą uznania wpłaty będzie data wpływu na konto Zamawiającego.
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005
2413 0000.
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
Oferta musi zawierać:
Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – wypełniony przez Wykonawcę
w częściach:
— Część I – „Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego”,
— Część II – „Informacje dotyczące Wykonawcy” – pkt. A, B, C, D.
. Część III – „Podstawy wykluczenia” – pkt. A, B, C, D,
— Część IV „Kryteria kwalifikacji”:
—: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji,
— Część VI „Oświadczenia końcowe”.
Części i punkty których Zamawiający winien nie wypełniać zostały przez
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Zamawiającego wykreślone z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie
zgodnej z treścią pkt. VIII do SIWZ (Pozostałe informacje).
Potwierdzenie wniesienia wadium.
VIII. Pozostałe informacje
Wykonawca składa ofertę z załącznikami pisemnie w formie oryginału, za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r.
– Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Mgr Agnieszka Szczebak tel. 074/6489941, fax. 074/6489700.
e-mail: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl,
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–14:35.
W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci
elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na
podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę,
jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych
(np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, JEDZ należy przesłać na adres email:
przetargi@zdrowie.walbrzych.pl.
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty,
składanej w formie pisemnej. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres
poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
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Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone 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. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polska
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/05/2018
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