Ogłoszenie nr 619647-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze:
Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do preparatyki krwi
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
http://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, gońcem, osobiście
Adres:
ul. Zyty 21, 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 pojemników z tworzyw
sztucznych do preparatyki krwi
Numer referencyjny: 5/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 dostawa pojemników z
tworzyw sztucznych do preparatyki krwi, partiami określonymi odrębnie wg potrzeb
Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Rodzaj i asortyment
pojemników z tworzyw sztucznych do preparatyki krwi, określono poniżej: zadanie 1 pojemnik pusty á 300 ml - 3 000 szt zadanie 2 - pojemnik pusty transferowy 4x150 ml - 200
szt zadanie 3 - pojemnik pusty płytkowy á 1000 ml - 12 000 szt

II.5) Główny kod CPV: 33141613-0
Dodatkowe kody CPV:

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: 48 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

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: Wykonawca spełni warunek posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co
najmniej dwie dostawy wyrobów medycznych o łącznej wartości: dla zadania nr 1 – 17
000,00 zł brutto, dla zadania nr 2 – 5 000,00 zł brutto, dla zadania 3 – 110 000,00 zł.
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:
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 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:
Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami (dokumentami), potwierdzającymi należyte
wykonanie wszystkich dostaw wskazanych przez Wykonawcę, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
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
Wykonawca złoży 1. oświadczenie o następującej treści ”Wykonawca oświadcza, że
oferowane pojemniki spełniają aktualne wymagania farmakopealne w oparciu o monografię
ogólną Ph Eur oraz wymagania określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych (tj. Dz.U.2017.211 ze zm.) - tzn. są wpisane do rejestru wyrobów medycznych”
2. Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności,
identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii
Europejskiej. 3. Specyfikację i instrukcję użycia producenta dla oferowanych pojemników.
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:
Nie
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 dostaw
20,00
dodatkowy 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: a) zmiany danych Wykonawcy (np.
zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po
stronie Wykonawcy, b) zmiany postanowień Umowy w przypadkach przewidzianych w art.
144 PZP, c) 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: a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa
mające wpływ na przedmiot i warunki Umowy przez zmianę sytuacji prawnej lub faktycznej
Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkująca nie możliwością realizacji Umowy, b)
powstanie nadzwyczajnych okoliczności 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 aneksem. 4. 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, (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847 z późn. zm.), 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. 4.1 Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku zmiany określonej w ust. 4 lit. a dotyczy wynagrodzenia brutto,
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego stawkę podatku od towarów i usług. 4.2 Zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany określonej w ust. 4 lit. b lub ust.
4 lit. c nastąpi na podstawie aktualnie obowiązującego średniorocznego wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa GUS za poprzedni rok
kalendarzowy. Powyższa zmiana może zostać dokonana na wniosek Wykonawcy i
wprowadzona aneksem do Umowy. 5. Zmiany określone w ust. 4 zostaną dokonane na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i wprowadzone do Umowy aneksem. 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 bez zmian.
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: 2018-10-09, 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
> polski
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

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - pojemnik pusty á 300 ml
1) 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 pojemnik pusty á 300 ml – 3 000 sztuk. 1.
Przeznaczenie: do preparatyki krwi i jej składników. 2. Budowa: pojemnik pusty o
pojemności 300 ml ± 10%, z drenem. 3. Wymagania techniczno-funkcjonalne. a. Pojemniki

muszą być sterylne, nietoksyczne, apirogenne, wyłącznie jednorazowego użytku. b.
Wymagany dren pojemnika długości min. 40 cm. c. Dren bez igły lub zakończony igłą
plastikową typu „SPIKE". d. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i
skuteczne zadziałanie zgrzewarek różnego typu. e. Średnica drenu powinna mieć wymiary
zapewniające kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich połączenia w
układzie otwartym i zamkniętym dla dostępnych systemów połączeń. f. Materiał, z którego
wykonany jest pojemnik powinien umożliwiać przechowywanie rożnego rodzaju
koncentratów krwinek czerwonych i osocza krwi. g. Możliwość wirowania pojemników z siłą
5000 g przez ok. 6 minut w temperaturze +4OC (+/-2OC) i +22OC (+/-2OC) przy objętości
zawartego składnika 300 ml ± 10%. h. Tworzywo, z którego wykonany jest pojemnik musi
być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w
pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień lub hemolizy) oraz powinno zapewniać
możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum -60OC i bezpiecznego
przechowywania w temperaturze poniżej -25OC (do -90OC) z zachowaniem elastyczności i
jałowości pojemnika. i. Na pojemniku musi być trwale umocowana etykieta, która nie może
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. j. Etykieta
macierzysta (robocza) powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety
głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami ISBT 128
(międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników). k. Na etykiecie macierzystej
(roboczej) musi znajdować się znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom
standardu EAN - 128. l. Etykieta musi mieć również wersję polską napisów i zawierać: •
nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), • informację o przeznaczeniu pojemnika, •
numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. m. Zamawiający
dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2, pod
warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie
piktogramów. n. Data ważności musi znajdować się na etykiecie macierzystej pojemnika lub
na opakowaniu jednostkowym. o. Pojemnik powinien zawierać co najmniej 2 porty
zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą
jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. p. Centralnie
na dolnej krawędzi pojemnika powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału
pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych.

q. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu
zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jego jałowości i apirogenności. r. Pojedyncze
pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na
uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko
jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum
następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności,
informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. s. Zakres
temperatury przechowywania i transportu pojemników musi być umieszczony na opakowaniu
jednostkowym lub zbiorczym. Górna granica zakresu nie może być niższa niż +25OC. t.
Minimalny wymagany termin ważności – nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy do
Zamawiającego (III kryterium oceny ofert).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin realizacji dostaw
20,00
dodatkowy termin ważności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Pojemnik transferowy pusty 4 x 150ml
1) 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 pojemnik pusty 4 x 150ml – 200 sztuk. 1.
Przeznaczenie: do preparatyki krwi i jej składników, do podziału krwi pełnej konserwowanej,
koncentratu krwinek czerwonych lub osocza świeżo mrożonego na porcje pediatryczne. 2.
Budowa: 4 pojemniki puste o pojemności 150 ml ± 10% każdy. Dreny poszczególnych
pojemników są połączone ze sobą wspólnym drenem końcowym. 3. Wymagania techniczno funkcjonalne. a. Pojemniki muszą być sterylne, nietoksyczne, apirogenne, wyłącznie
jednorazowego użytku. b. Wymagane dreny poszczególnych pojemników długości minimum
30 cm. c. Wspólny końcowy dren musi mieć długość minimum 15 cm i może być zakończony
igłą plastikową typu „SPIKE” lub może być bez igły. d. Na wszystkich drenach zestawu
znajdować się muszą zaciski plastikowe umożliwiające natychmiastowe zatrzymanie
przepływu w drenie. e. Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i
skuteczne zadziałanie zgrzewarek różnego typu. f. Średnica drenów powinna mieć wymiary
zapewniające kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwiać ich połączenia w
układzie otwartym i zamkniętym dla dostępnych systemów połączeń. g. Materiał, z którego
wykonane są pojemniki powinien umożliwiać przechowywanie rożnego rodzaju
koncentratów krwinek czerwonych w temperaturze od +2OC do +6OC. h. Tworzywo, z
którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę
pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień lub
hemolizy), oraz powinno zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze
minimum -60OC i bezpiecznego przechowywania w temperaturze poniżej -25OC (do -90OC)
z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. i. Na wszystkich pojemnikach muszą
być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie
preparatyki i przechowywania. j. Etykieta macierzysta (robocza) znajdująca się na
pojemnikach powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o
wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm - zgodnej z wymaganiami TSBT 128 (międzynarodowy
standard oznakowania krwi i jej składników). k. Na etykiecie macierzystej (roboczej) musi
znajdować się znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128.

l. Etykieta musi mieć również wersję polską napisów i zawierać: • nazwę firmy i nazwę
pojemnika (pojemność), • informację o przeznaczeniu pojemnika, • numer serii i typ
pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego. m. Zamawiający dopuszcza
etykiety z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem
dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. n.
Data ważności musi znajdować się na etykiecie macierzystej pojemników lub na opakowaniu
jednostkowym. o. Pojemniki powinny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od
wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy
dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. p. Centralnie na dolnej krawędzi
pojemników, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemników,
umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. q. Każdy
pojedynczy zestaw pojemników musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu
zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jego jałowości i apirogenności. r. Pojedyncze
zestawy w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na
uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej
serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierająca minimum następujące
dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii, data ważności, informacje o
warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. s. Zakres temperatury
przechowywania i transportu pojemników musi być umieszczony na opakowaniu
jednostkowym lub zbiorczym. Górna granica zakresu nie może być niższa niż +25OC. t.
Minimalny wymagany termin ważności – nie krótszy niż 24 miesięcy od daty dostawy do
Zamawiającego /III kryterium oceny ofert/.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48

okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin realizacji dostaw
20,00
dodatkowy termin ważności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3 - Pojemnik pusty płytkowy à 1000 ml
1) 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 pojemnik pusty płytkowy à 1000 ml – 12 000
sztuk. 1. Przeznaczenie: do preparatyki i przechowywania 5-6 jednostek zlewanego
koncentratu krwinek płytkowych w temperaturze od +20OC do +24OC przez minimum 5 dni.
2. Budowa: pojemnik pusty o pojemności 1000 ml ±10% wykonany z tworzywa
umożliwiającego wymianę gazową pomiędzy jego wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym.
3. Wymagania techniczno - funkcjonalne: a. Pojemniki muszą być sterylne, nietoksyczne,
apirogenne, wyłącznie jednorazowego użytku. b. Wymagany dren pojemnika długości min.
40 cm, bez igły lub zakończony igłą plastikową typu „SPIKE". c. Dren musi być elastyczny,
umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie posiadanych zgrzewarek. d. Średnica
drenu powinna mieć wymiary zapewniające kompatybilność drenów różnych pojemników i
umożliwiać ich połączenia w układzie otwartym i zamkniętym dla dostępnych systemów
połączeń. e. Możliwość wirowania pojemników z siłą 5000 g przez 6 minut w temperaturze
+4OC (+/- 2 OC) i +22OC (+/- 2 OC) przy objętości zawartego składnika 600 ml ± 10%. f.
Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną
ocenę pojemnika i składnika znajdującego się w pojemniku oraz wymianę gazową pomiędzy
jego wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym. g. Materiał, z którego wykonany jest pojemnik

powinien umożliwiać przechowywanie 5-6 jednostek zlewanego koncentratu krwinek
płytkowych w temperaturze od +20OC do +24OC przez 5 dni. h. Na pojemniku musi być
trwale umocowana etykieta, które nie może ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie
preparatyki i przechowywania. i. Etykieta macierzysta (robocza) powinna mieć wymiary
umożliwiające przyklejenie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej
składników). j. Na etykiecie macierzystej (roboczej) musi znajdować się znak CE oraz kody
kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. k. Etykieta musi mieć również
wersję polską napisów i zawierać: • nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), •
informację o przeznaczeniu pojemnika, • numer serii i typ pojemnika w postaci literowocyfrowej i kodu kreskowego l. Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami zgodnymi z
normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim,
gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. m. Data ważności musi znajdować się na
etykiecie macierzystej pojemnika lub na opakowaniu jednostkowym. n. Pojemnik powinien
zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z
zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do
przetoczenia. o. Centralnie na dolnej krawędzi pojemnika, powinno znajdować się podłużne
nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach
statywów transfuzyjnych. p. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w
indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jego jałowości i
apirogenności. q. Pojedyncze pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być
zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może
zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą
zawierająca minimum następujące dane: nazwa producenta, nazwa pojemników, numer serii,
data ważności, informacje o warunkach przechowywania - magazynowania pojemników. r.
Zakres temperatury przechowywania i transportu pojemników musi być umieszczony na
opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym. Górna granica zakresu nie może być niższa niż
+25OC. s. Minimalny wymagany termin ważności – nie krótszy niż 24 miesięcy od daty
dostawy do Zamawiającego /III kryterium oceny ofert/.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 48
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60,00
termin realizacji dostaw
20,00
dodatkowy termin ważności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

