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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152425-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Odczynniki do badania krwi
2020/S 064-152425

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Rzeźnicza 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zając, pok. 4.9
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl 
Tel.:  +48 122618818
Faks:  +48 122618822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

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/proceedings
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/proceedings

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:
Dostawa i sprzedaż odczynników do IVD do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV
DNA, HCV RNA, HIV RNA w pojedynczych donacjach metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnym...
Numer referencyjny: ZP-7/20

II.1.2) Główny kod CPV
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonawca dostarczy testy i materiały zużywalne do zbadania 330 000 pojedynczych donacji (HIV, HCV,
HBV) w ciągu 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji umowy do momentu zakończenia umowy lub
wykorzystania testów z opcją zmiany wielkości zamówienia o ± 20 %.
1.2. Wykonawca wydzierżawi i dostarczy do siedziby zamawiającego na własny koszt nowe automatyczne
systemy/analizatory do diagnostyki, jak wyżej (pkt 1,1.), umożliwiające zbadanie, zautoryzowanie wyników,
wydanie list kwalifikacyjnych dla średnio 500–700 donacji dziennie w czasie nie dłuższym niż 10 godzin, bez
przekroczenia regulaminowego czasu pracy laboratorium określonego przez zamawiającego oraz bez zmiany
organizacji pracy laboratorium.

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:
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Wykonawca dostarczy testy i materiały zużywalne do zbadania 330 000 pojedynczych donacji
(HIV,HCV,HBV) w ciągu 36 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy do momentu zakończenia
Umowy lub wykorzystania testów z opcją zmiany wielkości zamówienia o ± 20 %.
1.2. Wykonawca wydzierżawi i dostarczy do siedziby zamawiającego na własny koszt nowe automatyczne
systemy/analizatory do diagnostyki, jak wyżej (pkt 1,1.), umożliwiające zbadanie, zautoryzowanie wyników,
wydanie list kwalifikacyjnych dla średnio 500–700 donacji dziennie w czasie nie dłuższym niż 10 godzin, bez
przekroczenia regulaminowego czasu pracy laboratorium określonego przez zamawiającego oraz bez zmiany
organizacji pracy laboratorium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość elementów zużywalnych potrzebnych do wykonania badań (podać listę) /
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Analizator/system umożliwiający badanie próbek w seriach w trybie ciągłego
doładowania i procesowania bez konieczności kalibracji każdej serii próbek / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Powierzchnia (m2) potrzebna do instalacji wszystkich elementów systemu / Waga:
10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas potrzebny do uzyskania wyniku pilnego liczony od momentu wstawienia próbki
na pokład analizatora do uzyskania ważnego wyniku, biorąc pod uwagę najdłuższy możliwy scenariusz / Waga:
10



Dz.U./S S64
31/03/2020
152425-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 5

31/03/2020 S64
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

Kryterium jakości - Nazwa: Odczynniki gotowe do użycia, nie wymagają rozmrażania, przelewania czy
mieszania, przechowywane w temp. 2–8°C / Waga: 10
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje składania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 (do 20 % wartości
zamówienia podstawowego).
Zamawiający może zmniejszyć wartość zamówienia o 30 procent wartości umowy.

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
Szczegóły oceny ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie
wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający uzna, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek
opisanych w art. 24, ust. 1 pkt 12–23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie
dokumentów w załączniku 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na
podstawie art. 24, ust. 5 pkt 1, 2 uPzp, tj. wykonawcy:
— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
— który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych.
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Wadium wnosi się w wysokości 250 000,00 PLN na rachunek zamawiającego lub w innych formach
dopuszczonych ustawą Pzp.
Wymagane dokumenty i/lub oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania i/lub
potwierdzające warunki udziału w postępowaniu (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. ze zmianami. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia): szczegóły w SIWZ.

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 określa wzór umowy będący częścią SIWZ.

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: 08/05/2020
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: 08/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, pok 4.9.

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

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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:
26/03/2020


