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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138252-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Zestawy medyczne
2019/S 060-138252

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul. Rzeźnicza 11
Kraków
31-540
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zając, pok. 4.9
Tel.:  +48 122618818
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl 
Faks:  +48 122618822
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dzierżawa 2 urządzeń do redukcji patogenów w osoczu wraz z dostawami 17 000 zestawów do redukcji
patogenów
Numer referencyjny: ZP- 10/19

II.1.2) Główny kod CPV
33141620

mailto:k.zajac@rckik.krakow.pl
www.rckik.krakow.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dzierżawa 2 urządzeń do redukcji patogenów
— w osoczu uzyskiwanym z krwi pełnej konserwowanej
— w ubogoleukocytarnych koncentratach krwinek płytkowych w osoczu i płynach osoczozastępczych wraz z
zaopatrzeniem w odpowiednie zestawy (zał. nr 1 do SIWZ)
Zestawy do redukcji patogenów w osoczu z krwi pełnej konserwowanej - 15 000
Zestawy do redukcji patogenów w UKKP - 2 000

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: PL213

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa dwóch urządzeń do redukcji patogenów
— w osoczu uzyskiwanym z krwi pełnej konserwowanej
— w ubogoleukocytarnych koncentratach krwinek płytkowych w osoczu i płynach osoczozastępczych wraz z
zaopatrzeniem w odpowiednie zestawy (zał. nr 1 do SIWZ)
Zestawy do redukcji patogenów w osoczu z krwi pełnej konserwowanej - 15 000
Zestawy do redukcji patogenów w UKKP - 2 000

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
Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2021
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 (do 20 % wartości
zamówienia podstawowego)
Zamawiający zamówi przedmioty zamówienia (zestawy do inaktywacji materiały zużywalne) o wartości
przynajmniej 70 % wartości brutto niniejszej umowy

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów, należy podać w Jednolitym Europejskim dokumencie
zamówienia adres oficjalnego źródła gdzie można ściągnąć wpis do odpowiednich rejestrów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

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

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/05/2019
Czas lokalny: 08:00

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: 06/05/2019
Czas lokalny: 11:00
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Miejsce:
Oferty złożone elektronicznie powinny mieć możliwość odczytu dopiero po godzinie 11:00

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2019


