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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206992-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kołobrzeg: Odczynniki laboratoryjne
2012/S 125-206992

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalny Szpital
ul. Łopuskiego 31
Punkt kontaktowy: Pokój 39 - Zamówienia publiczne
Osoba do kontaktów: Monika Derwisz
78-100 Kołobrzeg
POLSKA
Tel.:  +48 943530262
E-mail: mwojtas@zoz.kolobrzeg.pl
Faks:  +48 943554408
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zoz.kolobrzeg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Szpital

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora mikrobiologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Regionalny Szpital ul. Łopuskiego 31.
78-100 Kołobrzeg

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206992-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:mwojtas@zoz.kolobrzeg.pl
www.zoz.kolobrzeg.pl


Dz.U./S S125
03/07/2012
206992-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/5

03/07/2012 S125
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/5

Pokój nr 39.
POLSKA.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatora mikrobiologicznego opisana w niniejszych zadaniach:
Zadanie nr 1 Dostawa podłóż bakteriologicznych do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów,
testów identyfikacyjnych i antybiogramowych oraz odczynników do testów wraz z dodatkowym sprzętem
jednorazowym do wykonania tych analiz zgodnie z opracowanymi procedurami oraz dzierżawą analizatora.
Zadanie nr 2 Dostawa testów z trwałego plastiku do oznaczania wartości MIC.
Zadanie nr 3 Dostawa krążków identyfikacyjnych i antybiogramowych oraz podłóż i szczepów wzorcowych przy
wykonywaniu tej procedury.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 38434000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 834 289,89 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
1) Krótki opis

Dostawa podłóż bakteriologicznych do hodowli, izolacji i identyfikacji drobnoustrojów, testów identyfikacyjnych
i antybiogramowych oraz odczynników do testów wraz z dodatkowym sprzętem jednorazowym do wykonania
tych analiz zgodnie z opracowanymi procedurami oraz dzierżawą analizatora.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 38434000
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3) Wielkość lub zakres
Opisano w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 776 890,77 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2
1) Krótki opis

Dostawa testów z trwałego plastiku do oznaczania wartości MIC.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 043,00 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3
1) Krótki opis

Dostawa krążków identyfikacyjnych i antybiogramowych oraz podłóż i szczepów wzorcowych przy wykonywaniu
tej procedury.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 36 356,12 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
W zakresie poszczególnych zadań od 1 do 3 w wysokości: 16 700,00 PLN, w tym:
1) dla zadania nr 1 w wysokości: 15 500 PLN, słownie: piętnaście tysięcy pięćset zł.
2) dla zadania nr 2 w wysokości: 450 PLN, słownie: czterysta pięćdziesiąt zł.
3) dla zadania nr 3 w wysokości: 750 PLN, słownie: siedemset pięćdziesiąt zł.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Środki własne.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego
rejestru.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe albo
jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - za ten okres.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Powyższe dokumenty muszą potwierdzać dodatni
wynik finansowy za ostatnie 3 lata obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Mikrobiologia 2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
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Podać cenę: 0,50 PLN
Warunki i sposób płatności: Cena za 1 str. kserokopii.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.8.2012 - 08:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 8.8.2012 - 08:30
Miejscowość:
Kołobrzeg.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2016 rok

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2012

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

