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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269975-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 132-269975

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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

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:

mailto:Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
www.szpital.kolobrzeg.pl
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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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 004 635.70 PLN

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.
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,
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38.43.45.20-7, 38.43.45.20-7.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin
określony w art. 43 ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w przypadku, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W związku z faktem, że umowy na dostawę
odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz
z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego kończą się 21
kwietnia 2017 roku, Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z zachowaniem podstawowych terminów składania ofert. W obecnej sytuacji zachodzi więc pilna
potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest jak najbardziej uzasadnione i ma na
celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń medycznych.
W opisanej sytuacji występują okoliczności powodujące, że zastosowanie zwykłych terminów zagraża
wykonaniu zamówienia w zakre.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 054-099304

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów
oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99304-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/04/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
Warszawa
01-531
Polska
Tel.:  +48 224815555
E-mail: dzial.przetargow@roche.com 
Faks:  +48 224815598
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 161 115.05 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 004 635.70 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
FROST – serwis i dostawa klimatyzacji
HVAC Service – serwis i dostawa klimatyzacji
Newind S.A. – serwis i dostawa urzadzeń IT
MPW Med. Instruments – serwis i dostawa wirówki MPW 223e
Labsystem s.c. – serwis i dostawa wirówki HTL/dygestorium
Labopol Polwater – dostawa i serwis stacji wody.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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

mailto:dzial.przetargow@roche.com
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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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:
11/07/2017

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

