Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.dzieciecyszpital.pl

Kraków: Dostawa odczynników
Numer ogłoszenia: 163413 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
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: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika , ul.
Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6198601, 12 6168668, faks 12 6198668.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.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 odczynników.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego,
których szczegółowy opis (wraz z formularzami cenowymi) zawiera załącznik nr 1B do SIWZ. 3.2.
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy odczynników według zamówień składanych pisemnie,
faksem lub e-mailem przez pracownika laboratorium medycznego zgodnie z asortymentem
wskazanym w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 1B do SIWZ. 3.3. Termin
dostawy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych Jeżeli wykonawca nie poda terminu dostawy w
ofercie lub poda termin dostawy w niewłaściwy sposób, to Zamawiający przyjmie, że składając
ofertę wykonawca oferuje maksymalny wymagany termin dostawy wynoszący 15 dni. 3.4. Dostawy
wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do laboratorium medycznego w

siedzibie Zamawiającego. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować i uruchomić stosowny
sprzęt laboratoryjny wyszczególniony w zał. nr 1B do SIWZ. 3.6. Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić szkolenie dla użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu laboratoryjnego. 3.7.
Ilość odczynników podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie
obowiązywania umowy, jednak nie więcej niż do 30 % ilości w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższa opcja - uprawnienie
Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3.8. Oferowane odczynniki zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych muszą posiadać odpowiedni dokument dopuszczający do obrotu i używania na terenie
Polski, jeżeli są wyrobami medycznymi. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone
do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. 3.9. Ilekroć w
opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną,
zgodnie z postanowieniami pzp., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie
oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne
określone w SIWZ (w tym załączniku nr 1B), bądź też przewiduje rozwiązania o parametrach
wyższych niż wymagane przez Zamawiającego - wykonawca winien załączyć do oferty
dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność. W szczególności wymaga się od
Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych odpowiadał wymaganiom
zawartym w niniejszej SIWZ. 3.10. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego
zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych określonych w zezwoleniu na produkcję lub
innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w oparciu o które towar zostały
dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na dostarczony
towar. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania
umowy o przedłożenie charakterystyk oferowanych wyrobów oraz dokumentów dopuszczających
oferowany asortyment do obrotu i używania na terenie Polski. 3.12. Ponadto Zamawiający wymaga,
aby przy pierwszej dostawie towaru wybrany wykonawca dostarczył Zamawiającemu następujące
dokumenty w języku polskim/ z tłumaczeniem na język polski: 3.12.1. Instrukcję obsługi dla
wydzierżawionego sprzętu laboratoryjnego - zawierającą wszystkie niezbędne dla bezpośredniego
użytkowania informacje, 3.12.2. deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie sprzętu
laboratoryjnego, będącego przedmiotem dzierżawy znakiem zgodności CE oraz paszporty
techniczne sprzętu laboratoryjnego; 3.12.3. deklaracje zgodności dotyczące odczynników..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.00.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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



Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

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:
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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 2.
wypełniony i podpisany Formularz cenowy - zgodnie z załączaniem nr 1B do SIWZ. 3. Stosowne
Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do
reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca
wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego
reprezentacji we właściwym rejestrze. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Wypełnione i podpisane oświadczenia oraz
dokumenty wymienione w pkt 6 SIWZ. 6. Dokumentację potwierdzającą równoważność, o której
mowa w pkt 3.9. SIWZ (jeżeli dotyczy).

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 - 97



2 - Termin dostawy - 3
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
Zgodnie z paragrafem 19 projektu umowy: 1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień
umowy na następujących warunkach: 1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w
obrocie i stosowaniu odpowiedniego towaru objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego
towaru przez Wykonawcę innym o identycznych właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w
stosunku do ceny zastępowanego, 2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej
przez producenta - zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady
proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 3) w przypadku zmiany osób
upoważnionych, o których mowa w §12, 4) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych
rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, zmiany cen następują automatycznie stosownie do tych
zmian, 5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 6) w przypadku zmiany
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, Zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik
wzrostu minimalnego wynagrodzenia wynikający z obowiązujących przepisów prawa, 7) w
przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku, gdy
strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i
2), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1
pkt. 5), 6) i 7) Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą zmianę zobowiązana jest wykazać
drugiej Stronie, że: 1) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę oraz 2) o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 5), 6) i 7) obowiązywać będą od pierwszego
dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą
przedmiotowych przepisów. Zmiany te zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar udowodnienia tego faktu oraz wykazania

zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie Wykonawcy 5. Zmiany, o których
mowa w ust. 1 pkt. 1-2 następują w formie pisemnych aneksów.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.11.2015 godzina 09:30, miejsce: Biuro Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego
Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków.
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

