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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179313-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki do badania krwi
2015/S 099-179313

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Osoba do kontaktów: Jolanta Harłacz-Przestalska
53-413 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713689234
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Faks:  +48 713689581
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zamowienia.dco.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników oraz części i materiałów
zużywalnych do aparatu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Dzierżawa
Kod NUTS PL514

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179313-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:harlacz.j@dco.com.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą
odczynników oraz części i materiałów zużywalnych do aparatu oraz z montażem, uruchomieniem oraz
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696200

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach

II.2.3) Informacje o wznowieniach

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium 30 000 zł.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Należność za dostarczane dostawa odczynników do oznaczania statusu receptora Her- 2 oraz multimerowego
systemu detekcyjnego będzie przez Zamawiającego sukcesywnie – po każdorazowej zrealizowanej dostawie,
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na wskazane przez Wykonawcę konto w terminie 60 dni od daty
od daty otrzymania faktury. Należność z tytułu dzierżawy aparatu będzie dokonywana przez Zamawiającego
z dołu, na podstawie faktury, gdzie wskazane jest konto Wykonawcy raz na miesiąc w terminie 60 dni od daty
otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1., wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust..1. została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
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5. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) Partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i
zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów.
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
3) Każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie
art.
24 ust. 1-2 ustawy oraz musi złożyć odnoszący się do niego odpowiedni dokument dokument.
4) Partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
ustawy,
w tym m.in. muszą złożyć oświadczenie z art. 22 ustawy i podpisane przez Pełnomocnika wymienionego w
punkcie 2.
5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6) Składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie realizowana przez
poszczególne
podmioty konsorcjum.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 3.5 Na podstawie §6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot
zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, żąda od Wykonawców:
a. Dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby medyczne zostały zgłoszone do Rejestru Wyrobów
Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania zgodnie z ustawą z
dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010.107.679). Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega
wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i
używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem dlaczego wpisowi nie podlega.
UWAGA: W każdym dokumencie należy zaznaczyć, jakiej pozycji załącznika nr 1 i 2 dotyczy.
b. Katalogów/prospektów/folderów/materiałów firmowych producenta zawierających opis parametrów
technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, na których powinny być czytelnie zaznaczone wymagane
przez Zamawiającego parametry graniczne. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć
folder wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności
podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach, w tym również poprzez
zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.
UWAGA: W każdym dokumencie należy zaznaczyć, jakiej pozycji załącznika nr 1 i 2 dotyczy.
c. Metodyki badań w języku polskim.
d. Wykazu odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne.
e. Oświadczenia o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników.
f. Zobowiązania do odbioru opakowań po odczynnikach zawierających środki niebezpieczne na własny koszt
zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi ( Dz. U.
z 2013 poz. 888) z częstotliwością w zależności od potrzeb Zamawiającego.
g. Karty charakterystyki preparatu/substancji chemicznej sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami
przepisów ochrony środowiska.
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(Uwaga: Transport odpadów zlecony może być jedynie firmie posiadającej zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z Art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r., poz.21) w związku z
art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn.
zm.)
h. Instrukcję pełnej inaktywacji odczynników lub oświadczenie, że po inaktywacji można odczynników
bezpiecznie, zgodnie z polskimi normami, wylać do ścieków komunalnych bądź zutylizować jako odpad
medyczny. Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązanie się do odbioru w/w raz na miesiąc, co zostanie poświadczone
odpowiednim protokołem
i. Zobowiązania (w formie oświadczenia) do wykonania na własny koszt badań próbek kontrolnych ścieków na
zawartość substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn.14 lipca 2006
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: WYMAGANE DOKUMENTY LUB
OŚWIADCZENIA
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. 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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.
331, ze zm.)
LUB
8. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli
Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)-w załączniku nr 3 – druk oferty).

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Brak warunków szczególnych.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz dostaw - załącznik nr 6 do SIWZ - wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów, że zostały wykonane należycie tj:
2. Poświadczenie/-a
LUB
3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej,
4. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym
mowa w pkt.1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów, o których
mowa powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
B.1. POSIADANIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie-co najmniej
2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością Zamawiający uzna:
co najmniej 2 dostawy/dzierżawy aparatu do barwień immunohistochemicznych wraz z dostawą odczynników,
materiałów kontrolnych oraz części i materiałów zużywalnych, wykonanych/wykonywanych nie krócej niż 12
miesięcy na kwotę minimum 150.000,00 zł brutto każda.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Wartość techniczna. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/42/15/LZP
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IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.7.2015 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 2.7.2015 - 11:15
Miejscowość:
Wrocław, plac Hirszfelda 12 sala 312
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zmiany do umowy:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do
umowy pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w następujących okolicznościach:
1) w przypadku nie wyczerpania ilości i wartości i asortymentu umowy przed jej wygaśnięciem, umowa może
zostać przedłużona na dalszy okres aż do momentu wykorzystania całej wartości i asortymentu umowy poprzez
wprowadzenie aneksu do umowy,
2) Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmiany umowy w każdym przypadku, kiedy zmiany
umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. W przypadku braku możliwości dostawy asortymentu objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza
zastąpienie jego o innej nazwie handlowej z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy w zakresie nazwy
międzynarodowej substancji czynnej, składu lub zastosowania opisanej w załączniku nr 1 do umowy, a jego
cena jednostkowa netto musi odpowiadać cenie pierwotnie oferowanego asortymentu w ofercie. Zmiana taka
może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej
okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia zamiany i czasu jej trwania.
5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu w przypadku zmiany wielkości opakowania
wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,
w przypadku braku możliwości dostawy asortymentu ( zaprzestania produkcji) - opisane zmiany mogą nastąpić
wyłącznie za zgodą Zamawiającego po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i
przyczyny konieczności wprowadzenia zmiany.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2015
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