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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411458-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne
2016/S 226-411458

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
ul. Francuska 20-24
Katowice
40-027
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Uryć
Tel.:  +48 322591668
E-mail: duo@spskm.katowice.pl 
Faks:  +48 322591671
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskm.katowice.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników – XI.
Numer referencyjny: ZP-16-110 UN

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:duo@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch (2) sztuk analizatorów do oznaczania
parametrów krytycznych.

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
Początek: 18/02/2017
Koniec: 17/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet nr 1 – 9 200. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert.

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą jednego (1) analizatora do monitorowania posiewów krwi i płynów
ustrojowych.

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
Początek: 18/02/2017
Koniec: 17/02/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet nr 1 – 8 000. Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego 2) zaświadczenia właściwego
naczelnika Urzędu Skarbowego 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 4) odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 5) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw
do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy Pzp
1) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
zamawiającego, zamawiający żąda: a) Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu stosownych dokumentów
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dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju, zgodnie
ustawą o wyrobach medycznych, b) karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w języku polskim, a
w przypadku braku produktu niebezpiecznego pisemne oświadczenie, że odczynnik nie zawiera produktu
niebezpiecznego, c) karty charakterystyki oferowanych odczynników – Metodyka w języku polskim,
d) Dokument producenta potwierdzający dostępność 48-godzinnego opóźnienia wkładania butelek z
inaktywatorem antybiotyków do aparatu bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów po przechowywaniu
w temperaturze pokojowej – dotyczy Pakietu Nr 2. W celu sprawdzenia oferowanych parametrów oferowanych
analizatorów Zamawiający żąda przedłożenia „Katalogu” zawierającego instrukcję obsługi lub „Instrukcję
obsługi”zawierające dokładny opis z podaniem wszystkich wymaganych w SIWZ parametrów oferowanych
analizatorów.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ oraz 1) Załącznik Nr 3 SIWZ 2) Oferowany Załącznik
asortymentowo-cenowy spośród załączników Nr 1 – 2c SIWZ, 3) Załącznik Nr 5 SIWZ.
6. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do
wykluczenia.
Pozostałe informacje zawiera SIWZ zamieszczona na stronie Zamawiającego: www.spskm.katowice.pl

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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: 30/12/2016
Czas lokalny: 11:00

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:

www.spskm.katowice.pl
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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: 30/12/2016
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach, 40-027 Katowice, ul. Francuska 20/24 budynek dyrekcji pok. nr 2.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/11/2016


