Lublin: Dostawa sprzętu laboratoryjnego
Numer ogłoszenia: 14729 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, woj.
lubelskie, tel. 081 5328932, faks 081 5325318.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.lublin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 5 zadań.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2, 38.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

warunkiem udziału w postępowaniu na Zadania I- III jest wykazanie się przez
Wykonawcę doświadczeniem w postaci wykonania, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, min. 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie
stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i
wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna dostawę o
wartości min. 25 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była wirówka/wirówki
laboratoryjne



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo
zamówień publicznych - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:


inne dokumenty
1) zestawienie parametrów granicznych (załącznik Nr 1.1 do SIWZ), 2) zestawienie
parametrów ocenianych w kryterium (ocena techniczna) - Zadania I-III 3) deklarację
zgodności potwierdzającą oznakowanie urządzenia znakiem CE. 4) dotyczy oferowanych
urządzeń zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

- deklarację wytwórcy lub

autoryzowanego przedstawiciela o spełnianiu wymagań zasadniczych przez oferowane
wyroby medyczne - aktualny certyfikat jednostki notyfikowanej przy współudziale której
przeprowadzono

procedurę oceny zgodności

oferowanych

wyrobów

medycznych

wymienionych w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz.U. z 2015 poz. 876) - w zakresie w jakim dotyczy oferowanego wyrobu medycznego. 5)
Dotyczy Zadania IV: Pozytywna opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dotycząca oferowanych urządzeń w sytuacji gdy nie były one jeszcze stosowane w

rutynowej pracy centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa lub referencje od min. 2 jednostek
polskiej służby krwi potwierdzające pozytywną kwalifikację i walidację tych urządzeń w
trakcie rutynowej pracy. 6) Prospekt, folder lub kartę katalogową dla oferowanego sprzętu
zawierające podstawowe informacje o urządzeniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności
wprowadzenia zmiany, w niżej podanym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p.
a) w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia brutto, która będzie wynikać ze zmiany w prawie
właściwym dla podatku od towarów i usług VAT - w razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu
niniejszej umowy, strony obowiązywać będzie nowa stawka podatku z datą wprowadzenia jej w
życie przepisami, a zmiana kwoty brutto wartości umowy z tego tytułu jest akceptowana przez
strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń i zmiany umowy. b) w części
dotyczącej danych podmiotowych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu i nazwy podmiotu
wykonującego przedmiotową dostawę) w związku z wewnętrzną reorganizacją w ramach
prowadzonej działalności lub wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie wykonawcy w
formie sukcesji uniwersalnej. c) zmiana warunków i terminu dostawy - zmiany te mogą wystąpić na
skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności
transportowych, celnych, jak również trudności w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu, d)
aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu
urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty, na podstawie których był
dokonany wybór Wykonawcy e) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
niezawinionych przez Strony, f) zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami

umowy a treścią oferty i/lub SIWZ. 2. Wyżej wymienione zmiany o których mowa w ust. 1 lit. b)-f)
mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną
wprowadzone do umowy aneksem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rckik.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20078 Lublin, Dział Zamówień (pokój 119).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
SP ZOZ w Lublinie, ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin, Sekretariat (pokój 217).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wirówek laboratoryjnych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa wirówek laboratoryjnych- 5 szt.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Ocena techniczna - 15

o

3. Termin gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wirówek laboratoryjnych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa wirówek laboratoryjnych- 3 szt.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Ocena techniczna - 15

o

3. Termin gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wirówek laboratoryjnych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa wirówek laboratoryjnych - 2 szt.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.93.11.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 80

o

2. Ocena techniczna - 15

o

3. Termin gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa zgrzewarki wielosegmentowej do drenów.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa zgrzewarki wielosegmentowej do drenów- 1 szt.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 95

o

2. Termin gwarancji - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa rollerów automatycznych.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa rollerów automatycznych- 2 szt.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

o

1. Cena - 95

o

2. Termin gwarancji - 5

