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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159521-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kołobrzeg: Odczynniki laboratoryjne
2021/S 063-159521

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Regionalny Szpital w Kołobrzegu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL42
Adres pocztowy: ul. Łopuskiego 31–33
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Derwisz
E-mail: Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl 
Tel.:  +48 943530262
Faks:  +48 943554408
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.kolobrzeg.pl

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 systemu informatycznego
Numer referencyjny: EP/55/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

31/03/2021 S63
https://ted.europa.eu/TED

1 / 7

mailto:Monika.Derwisz@szpital.kolobrzeg.pl
www.szpital.kolobrzeg.pl


Dz.U./S S63
31/03/2021
159521-2021-PL

2 / 7

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych 
wraz z dzierżawą analizatorów oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego systemu informatycznego, w tym:
— zadanie nr 1:
• cz. 1: dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów,
• cz. 2: dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą trzech analizatorów,
• cz. 3: dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą dwóch aparatów,
• cz. 4: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ,
• cz. 5: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń z zakresu koagulologii z backupem,
• cz. 6: dostawa laboratoryjnego systemu informatycznego,
— zadanie nr 2:
dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch 
analizatorów hematologicznych (5 diff) z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
2. Klasyfikacja CPV:
33.69.65.00-0; 38.43.40.00.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 635 879.27 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31–33, 78-100 Kołobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów 
oraz dostawa i wdrożenie laboratoryjnego system informatycznego, w tym:
zadanie nr 1:
— cz. 1: dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą dwóch analizatorów,
— cz. 2: dostawa odczynników z zakresu immunodiagnostyki wraz z dzierżawą trzech analizatorów,
— cz. 3: dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą dwóch aparatów,
— cz. 4: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora RKZ,
— cz. 5: dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń z zakresu koagulologii z backupem,
— cz. 6: dostawa laboratoryjnego systemu informatycznego.
2. Klasyfikacja CPV:
33.69.65.00-0; 38.43.40.00-6.
3. Okres realizacji zamówienia: 48 miesięcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, załącznikiem nr 1 i 
1a do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / 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
Wymagane wadium w wysokości 45 000 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
38434000 Analizatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31–33, 78-100 Kołobrzeg

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zadanie nr 2:
dostawa odczynników, systemu kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch 
analizatorów hematologicznych (5 diff) z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
2. Klasyfikacja CPV:
33.69.65.00-0; 38.43.40.00-6
3. Okres realizacji zamówienia: 48 miesięcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, załącznikiem nr 1 i 
1a do SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / 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
Wymagane wadium 4 000 PLN.

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.1.8) 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: 2020/S 248-616676

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
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Zadanie nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/03/2021

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Bobrowiecka 8
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska
E-mail: dzial.przetargow@roche.com 
Faks:  +22 481-55-98
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 401 303.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 241 429.27 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zadanie nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
19/03/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Sysmex Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 02-486
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@sysmex.pl 
Faks:  +22 572-84-90
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 394 450.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 394 450.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym 
o wyjaśnienie treści SIWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie w formie elektronicznej za 
pośrednictwem platformy portal SmartPzp (zwanej dalej: „Platformą”) pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/
szpital.kolobrzeg
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w 
okolicznościach, o których mowa w:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;
2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu (np. za pośrednictwem platformy) przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021
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