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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99304-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 054-099304
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
Kołobrzeg
78-100
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Derwisz
Tel.: +48 943530262
E-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
Faks: +48 943554408
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kolobrzeg.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.kolobrzeg.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
Inny rodzaj: szpital

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego.
Numer referencyjny: Analityka 2017

II.1.2)

Główny kod CPV
33696500

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
1. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą
analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego w tym:
1) Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów.
2) Dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą trzech analizatorów.
3) Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą dwóch aparatów.
4) Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ
5) Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń z zakresu Koagulologii z backupem.
6) Dostawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W związku z koniecznością
zapewnienia ciągłości badań wymagana jest jednopodmiotowa odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie
– współdziałanie analizatorów, systemu informatycznego oraz interwencji w przypadku awarii poszczególnych
składowych systemu.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 161 115.05 PLN

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
38434500
38434580
38434000
38434520

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą
analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego w tym:
1) Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą 2 analizatorów.
2) Dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą trzech analizatorów.
3) Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą dwóch aparatów.
4) Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ
5) Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń z zakresu Koagulologii z backupem.
6) Dostawa Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W związku z koniecznością
zapewnienia ciągłości badań wymagana jest jednopodmiotowa odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie
– współdziałanie analizatorów, systemu informatycznego oraz interwencji w przypadku awarii poszczególnych
składowych systemu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 5 do SIWZ.
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4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
5. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33.69.65.00-0, 38.43.45.00-1, 38.43.45.80-5, 38.43.40.00-6,
38.43.45.20-7, 38.43.45.20-7.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po 48 miesiącach.

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

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000
PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował co najmniej 2 dostawy w zakresie przedmiotu
zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dowodów (zgodnych z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126) potwierdzających, że dostawy
zostały zrealizowane należycie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień przedmiotowej umowy w stosunku do treści złożonej
oferty w następujących okolicznościach i warunkach:
1. Działając na podstawie art. 142 ust. 5 strony dopuszczają możliwość zmian wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy
zapisy zawarto we wzorze umowy załącznik nr 4 do 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: 31/03/2017
Czas lokalny: 09:00

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: 31/03/2017
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
78-100 Kołobrzeg
Pokój nr 11.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
48 miesięcy.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
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Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówien Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/03/2017
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