Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
http://www.rckik.zgora.pl/

Zielona Góra: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Numer ogłoszenia: 127396 - 2016; data zamieszczenia: 19.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Zielonej Górze , ul. Zyty 21, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 3298360, faks 68
3298399.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.zgora.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYROBÓW
MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, na zasadach
opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej zwanej SIWZ.2.Przedmiot zamówienia
został podzielony na dwa zadania (części) szczegółowo określone w formularzu ofertowy załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje:zadanie nr 1 - łącznik do
jałowego łączenia drenów współpracujący ze zgrzewarką użytkowaną przez
Zamawiającego model -Terumo, ilość 28 000 sztuk,zadanie nr 2 - filtr do laboratoryjnego
usuwania zanieczyszczeń leukocytarnych z koncentratu krwinek czerwonych (KKCZ) z
jednej jednostki, ilość 6 000 sztuk.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy - PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.14.16.20-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2018.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek , Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez Zamawiającego dokumenty i
oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg zasady spełnia / nie spełnia
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek , Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP. Dodatkowo, Wykonawca do oferty załączy wykaz
wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie - odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonana i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
wykonane należycie. Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna, gdy Wykonawca przedstawi w wykazie (załącznik nr 2.4 do
SIWZ) w tym okresie minimum dwie dostawy: 1) dla zadania nr 1 łączników do
sterylnego łączenia drenów na wartość dla każdej dostawy, co najmniej 90 000 zł,
2) dla zadania nr 2 filtrów do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń
leukocytarnych z koncentratu krwinek czerwonych (KKCZ) z jednej jednostki na
kwotę, na wartość dla każdej dostawy 50 000 zł. Ocena spełnienia warunków
udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez
Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg
zasady spełnia / nie spełnia
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek , Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez Zamawiającego dokumenty i
oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg zasady spełnia / nie spełnia
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek , Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez Zamawiającego dokumenty i
oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg zasady spełnia / nie spełnia
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia powyższy warunek , Zamawiający
wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy PZP. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez Zamawiającego dokumenty i
oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg zasady spełnia / nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
o



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE
OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym
przez
Zamawiającego,
należy
przedstawić
następujące
dokumenty/oświadczenia: 1 Wykonawca złoży oświadczenia o następującej treści.
1.1 Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest wysokiej
jakości i posiada znak CE oraz współpracuje z urządzeniami podanymi w
formularzu ofertowym. 1.2 Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot
zamówienia posiada deklaracje zgodności i spełnia wymagania określone w
Ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679) - tzn. jest wpisany
do rejestru wyrobów medycznych. Treść oświadczeń znajduje się w Formularzu
Ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega prawo w
uzasadnionych przypadkach do wezwania Wykonawcy do okazania się
dokumentami uwiarygodniającymi powyższe oświadczenia. 2. W celu

potwierdzenia, że oferowane dostawy dla zadania nr 2 odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego (w szczególności określone w dziale III pkt 10
SIWZ), należy przedstawić następujące próbki - dziesięć sztuk filtrów do
laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń leukocytarnych z koncentratu krwinek
czerwonych (KKCZ) z jednej jednostki. Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy żądane przez
Zamawiającego dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie warunków wg
zasady spełnia / nie spełnia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - termin dostawy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany,
w niżej przedstawionym zakresie z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy PZP: 1.1
zmiany warunków i terminów dostawy przedmiotu zamówienia - zmiany te mogą wystąpić
na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostaw,
trudności transportowych, celnych, 1.2 zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym
dla podatków i ceł, co w zależności od rodzaju zmian, jakie będą miały miejsce będzie
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia,
1.3 zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana
wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 1.4 zmiany
wynikające z niezgodności pomiędzy zapisami umowy a treścią oferty i/lub SIWZ. 2.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3
ustawy PZP w przypadku: 2.1 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ
na przedmiot i warunki umowy przez zmianę sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy
i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji umowy, 2.2 powstanie
nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą) grożące rażącą stratą, których
strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 3. Wyżej wymienione zmiany mogą być
dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną
wprowadzone do umowy w formie aneksu. 4. Działając na podstawie art. 142 ust. 5
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, przy czym ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez okres, co
najmniej 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę
wynagrodzenia należnego po tym terminie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od
towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. 5.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zmiany określonej w ust. 5 lit a) ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto, wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian, zamiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego
zmieniającego stawkę podatku od towaru i usług. 5.2 Zmiana wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy w przypadku zmiany określonej w ust. 5 lit b lub lit c nastąpi na
podstawie aktualnie obowiązującego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.rckik.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ul. Zyty 21 65046 Zielona Góra.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.06.2016 godzina 13:00, miejsce: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Zielonej Górze ul. Zyty 21 65-046 Zielona Góra.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

