Ogłoszenie nr 501160-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze: Dostawa wyrobów
medycznych jednorazowego użytku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej
Górze, krajowy numer identyfikacyjny 00029193100000, ul. ul. Zyty 21 , 65046 Zielona
Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 3298360, e-mail dyrekcja@rckik.zgora.pl;

K.Radczyc@rckik.internetdsl.pl, faks 68 3298399.
Adres strony internetowej (URL): www.rckik.zgora.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.rckik.zgora.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście, gońcem
Adres:
ul. Zyty21, 65-046 Zielona Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych
jednorazowego użytku
Numer referencyjny: 1/P/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub w
częściach dostaw wyrobów medycznych jednorazowego użytku, partiami określonymi
odrębnie wg potrzeb Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach
umowy stanowiących załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej
zwanej Siwz. Rodzaj asortymenty, podział na zadania (części), oraz wymagane ilości
określono poniżej: zad.1 poz.1) Pipeta Pasteura 3 ml z podziałką 3,0/0,5 ml, dł. 15,5 cm, z
tworzywa sztucznego, j. uż. jm. szt. ilość 32000; zad.1 poz.2) Końcówka do pipety
automatycznej do 1200 µl z tworzywa sztucznego, j. uż. do mikropipety ORTHO (1 op. a 960
szt.) jm. op. ilość 24; zad.1 poz.3) Końcówka do pipety j.u. od 200 µl do 1000 µl z tw. szt. do
mikropipety Ortho jm. szt. ilość 1000; zad.1 poz.4) Końcówka zółta do pipety 200 µl jm. szt.
ilość 1000; zad.1 poz.5) Końcówka do pipety j.u. 1000 µl do mikropipety Ortho jm. szt. ilość
24; zad.2 poz.1) Probówka o pojemności 4 – 5 ml (12x75mm) z tworzywa sztucznego, bez
znacznika, przezroczysta, j. uż. – z gładkim dnem jm. szt. ilość 30000; zad.2 poz.2) Probówka
o pojemności 8 ml (16x75mm) z tworzywa sztucznego, bez znacznika, przezroczysta,
nieperląca płynu, j. uż – z gładkim dnem jm. szt. ilość 20000; zad.2 poz.3) Probówka o
pojemności 4 ml (12x75mm) z tworzywa sztucznego, bez znacznika, z korkiem o śred. 12

mm jm. szt. ilość 1000; zad.3 poz.1) Plastry aktywne dla dawców po oddaniu krwi jm. szt.
ilość 26200; zad.4 poz.1) Igły (nakłuwacze) z grzybkiem do nakłuwania 1, 8 mm jm. szt. ilość
19000; zad.5 poz.1) Probówka plastikowa próżniowa o pojemności ok. 6 ml bez dodatków do
systemu zamkniętego z przyspieszaczem wykrzepiania 13 x 100 mm jm. szt. ilość 35000;
zad.5 poz.2) Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca
EDTA i żel separujący) o pojemności 8-9 ml 16 x 100 mm jm. szt. ilość 35000; zad.5 poz.3)
Probówka próżniowa do badań hematologicznych z EDTA-K2 o pojemności ok. 4 ml 13 x 75
mm jm. szt. ilość 20000; zad.5 poz.4) Probówka próżniowa do badań hematologicznych z
EDTA – K2 o poj. ok. 2 ml wym. 13 x 75 mm jm. szt. ilość 47400; zad.5 poz.5) Probówka
próżniowa do badań hematologicznych z EDTA – K2 o poj. ok. 6 ml wym. 13 x 100 ml jm.
szt. ilość 500; zad.5 poz.6) Igła motylkowa 21g do pobierania krwi z wężykiem połączone z
uchwytem oraz z zabezpieczeniem igły (zestaw) jm. zestaw ilość 10000; zad.5 poz.7)
Probówka próżniowa do badań metodami biologii molekularnej (zawierająca EDTA i żel
separujący) o pojemności ok. 5 ml 13 x 100 mm jm. szt. ilość 34400; zad.5 poz.8) Probówka
z dodatkiem trombiny do szybkiego pozyskiwania surowicy o poj. 4-5 ml wym. 13 x 75 mm
jm. szt. ilość 100; zad.6 poz.1) Filtr do laboratoryjnego usuwania zanieczyszczeń
leukocytarnych z koncentratu krwinek czerwonych (KKCZ) z jednej jednostki jm. szt. ilość
1000; zad.7 poz.1) Kompres wyjałowiony z gazy 5 cm x 5 cm (12 warstw) 1 op. a 3 szt. jm.
op. ilość 68500; zad.7 poz.2) Przylepiec z opatrunkiem 1 m x 6 cm (plaster) jm. szt. ilość 10;
zad.7 poz.3) Wata opatrunkowa bawełniano wiskozowa 1 op. a 500 g jm. op. ilość 280; zad.7
poz.4) Przylepiec na tkaninie z klejem akrylowym, hipoalergiczny wym. 5 m x 50 mm, biały
jm. szt. ilość 1300; zad.7 poz.5) Szpatułka medyczna (łopatka drewniana) 1 op. a 100 szt. jm.
op. ilość 333; zad.7 poz.6) Maseczka chirurgiczna jm. szt. ilość 100; zad.7 poz.7) CODOFIX
– elastyczna siatka opatrunkowa jm. szt. ilość 4; zad.8 poz.1) Bagietka o długości 12,5 cm o
średnicy 4mm z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku 1 op. a 100 szt. jm. szt. ilość
7000; zad.9 poz.1) Wskaźnik napromieniowania składników krwi jm. szt. ilość 6000; zad.10
poz.1) Adapter typu Luer jm. szt. ilość 100; zad.10 poz.2) Oprawka jednorazowa - łącznik
typu Luer jm. szt. ilość 50; zad.11 poz.1) Pipeta jednorazowego użytku 1ml z cienką
końcówką jm. szt. ilość 50; zad.12 poz.1) Strzykawka a 10 ml jednorazowego użytku jm. szt.
ilość 200; zad.12 poz.2) Igły jednorazowego użytku 0,8 mm x 40 mm jm. szt. ilość 100;
zad.12 poz.3) Przyrząd do przetaczania płynów typu JS jm. szt. ilość 150; zad.13 poz.1)
Licznik do sterylnego łączenia drenów 1 op. a 2 500 połączeń jm. op. ilość 1; zad.14 poz.1)
Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ „A” dren o dł. 0,35 m jm. szt. ilość 300; zad.14
poz.2) Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B dren o długości 2m jm. szt. ilość 150;
zad.14 poz.3) Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ „C” dren o dl. 0,35 m jm. szt.
ilość 100; zad.15 poz.1) Igła do separatora typu „A” 16 GA/1,6 mm, 1 op. a 50 szt. jm. op.
ilość 1; zad.15 poz.2) Jednorazowy zestaw do plazmaferezy (rotor, dren, pusty pojemnik a
1000 ml) jm. szt. ilość 30; zad.16 poz.1) Zestaw do separatora Haemonetics MCS+ do
pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych zawierający: pojemniki do
5-dniowego przechowywania KKP (co najmniej 2 szt.) oraz igłę jm. szt. ilość 40; zad.17
poz.1) Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi z 9 wgłębieniami w rzędzie dla 5
pacjentów z tworzywa sztucznego,. jm. szt. ilość 100; zad.17 poz.2) Płyty jednorazowe do
oznaczania grup krwi z 6 wgłębieniami w rzędzie dla 5 pacjentów z tworzywa sztucznego jm.
szt. ilość 200;
II.5) Główny kod CPV: 33141000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33192500-7
33141320-9

33141630-5
33141119-7
33141112-8
33190000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) Wykonawca składa oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca oświadcza, że
oferowany przedmiot zamówienia jest wysokiej jakości i posiada znak CE oraz współpracuje
z urządzeniami podanymi w formularzu ofertowym”, b) Dodatkowo, jeśli dotyczy –
„Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności i
spełnia wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (tj.
Dz.U.2017.211 ze zm.) - tzn. jest wpisany do rejestru wyrobów medycznych”. c) W sytuacji,
kiedy na rynku wyrobów medycznych oferowany asortyment występuje jako niewymagający
posiadania dokumentów określonych w pkt. b) do oferty należy dołączyć oświadczenie o
następującej treści „Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia nie podlega
Ustawie o wyrobach medycznych (tj. Dz.U.2017.211 ze zm.)- i nie jest wpisany do rejestru
wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że oferowany asortyment jest
dopuszczony do obrotu na terenie Polski i spełnia wymagania Zamawiającego”.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin realizacji 20,00
termin ważności 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 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 terminu i sposobu spełnienia świadczeń na skutek zmian
technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 1.2.1
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Siwz spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofania z rynku materiałów lub urządzeń, jeśli ta zmian nie
będzie miała wpływu na wynagrodzenie umowne, 1.2.2 pojawienie się na rynku materiałów
lub nowszych urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów
realizacji przedmiotów umowy lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy, 1.2.3 zmiany
danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z
przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, 1.2.4 zmiany wynikające ze zmiany w
prawie właściwym dla podatków lub ceł, które podwyższają lub obniżają cenę przedmiotu
zamówienia, co będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej
przedmiotu zamówienia, 1.2.5 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 skutkującą niemożliwością
realizacji umowy, 2.2 powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących siłą wyższą grożące
rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 3. Strony umowy
dopuszczają zmiany umowy, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 144 Pzp. 4.
Zmiany określone w § 10 zostaną dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz
wprowadzone do umowy aneksem. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy
mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 6.
Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wielkości zamówienia dla każdego z oferowanych
zadań. Zmiana wielkości zamówienia nie może przekroczyć 20% zamówienia podstawowego
dla każdego oferowanego zadania (części). Powyższą zmianę Zamawiający pozostawia
wyłącznie do swojej decyzji, a Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje.
Zmniejszenie wartości umowy nie wymaga aneksu. 7. Zamawiający dopuszcza zwiększenie
wielkości zamówienia dla każdego z oferowanych zadań. Zmiana wielkości zamówienia nie
może przekroczyć 20% zamówienia podstawowego dla każdego oferowanego zadania
(części). Powyższą zmianę Zamawiający pozostawia wyłącznie do swojej decyzji, a

Wykonawca oświadcza, iż powyższą okoliczność akceptuje. Zwiększenie wartości umowy
nie wymaga aneksu. Dla powyższych dostaw ceny jednostkowe pozostają
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-01-18, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

