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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199426-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki do badania krwi
2018/S 089-199426

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Jolanta Harłacz-Przestalska
Tel.:  +48 713689584
E-mail: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: WWW.DCO.COM.PL
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz analizatora pomocniczego wraz
dostawą odczynników i materiałów zużywalnych z podziałem na 2 pakiety
Numer referencyjny: ZP/PN/43/18/LZDL/JHP

II.1.2) Główny kod CPV
33696200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz
analizatora pomocniczego wraz dostawą odczynników i materiałów zużywalnych z podziałem na 2 pakiety:
Pakiet nr 1- Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz analizatora
pomocniczego wraz z dostawą odczynników; zgodnie z załącznikiem nr 1 (Szczegółowe zapotrzebowanie
asortymentu), załącznikiem nr 2 (zestawienie asortymentowo-cenowe), załącznikiem nr 3 (parametry
wymagane), załącznikiem nr 4 (parametry techniczne oceniane), załącznikiem nr 9 (projekt umowy).
Pakiet nr 2 –Dostawa materiałów kontrolnych do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości i oprogramowania do
zapisywania przeglądu analizy statystycznej, archiwizacji wyników badań kontrolnych; zgodnie z załącznikiem
nr 5 (zestawienie asortymentowo-cenowe), załącznikiem nr 6 (parametry wymagane),załącznikiem nr 7
(parametry techniczne oceniane) załącznikiem nr 10 (projekt umowy).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz analizatora pomocniczego wraz z
dostawą odczynników
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 1- Dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego oraz analizatora
pomocniczego wraz z dostawą odczynników; zgodnie z załącznikiem nr 1 (Szczegółowe zapotrzebowanie
asortymentu), załącznikiem nr 2 (zestawienie asortymentowo-cenowe), załącznikiem nr 3 (parametry
wymagane),załącznikiem nr 4 (parametry techniczne oceniane), załącznikiem nr 9 (projekt umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 56 400 PLN, dla Pakietu nr 2 - 3 200 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa materiałów kontrolnych do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości i oprogramowania do zapisywania
przeglądu analizy statystycznej, archiwizacji wyników badań kontrolnych
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 2 –Dostawa materiałów kontrolnych do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości i oprogramowania do
zapisywania przeglądu analizy statystycznej, archiwizacji wyników badań kontrolnych; zgodnie z załącznikiem
nr 5 (zestawienie asortymentowo-cenowe), załącznikiem nr 6 (parametry wymagane),załącznikiem nr 7
(parametry techniczne oceniane) załącznikiem nr 10 (projekt umowy).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 56 400 PLN, dla Pakietu nr 2 - 3 200 PLN.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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1. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w
przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
2.1. W odniesieniu do braku podstaw do wykluczenia:
2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument może być.
Wystawiony po dacie wezwania wskazanego w SIWZ);
2.1.2. odpisu 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;
2.1.3. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
2.1.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.1.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
Ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 716).
2.1.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.1.7. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
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Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/06/2018
Czas lokalny: 10:15

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub
materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie
parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2,5 do SIWZ.
W przypadku produktów, oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia, będących.
Wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2017, poz. 211 tj), Wykonawcy składają jeden z następujących dokumentów:
• w przypadku wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę
na terytorium RP – zgłoszenie wyrobów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych;
• w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zatrudnienia lub siedzibę na terytorium RP, którzy
wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznaczone do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o
tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;
• dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgłoszenia do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
• w przypadku oferowania wyrobów medycznych, które nie były jeszcze wprowadzone na teren RP –
oświadczenie Wykonawcy dla wyrobów medycznych, o zobowiązaniu się do dostarczenia wraz z dostawą
wyrobów medycznych, właściwych dokumentów wymienionych powyżej.
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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.
Dotyczy pakietu nr 1 i 2.
Wykaz odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne.
Dotyczy pakietu nr 1 i 2.
Oświadczenia o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników.
Dotyczy pakietu nr 1 i 2.
Zobowiązanie (w formie oświadczenia) do odbioru opakowań po odczynnikach zawierających substancje
niebezpieczne na własny koszt zgodnie z Ustawą z dnia 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 poz. 888) z częstotliwością w zależności od potrzeb Zamawiającego.
(Uwaga: Transport odpadów zlecony może być jedynie firmie posiadającej zezwolenie na transport odpadów
zgodnie z Art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r., poz.21) w związku z art. 28
ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
Dotyczy pakietu nr 1.
Informacji (w formie oświadczenia) o sposobie utylizacji odpadów płynnych powstałych w wyniku użytkowania
analizatora.
Dotyczy pakietu nr 1.
Zobowiązania (w formie oświadczenia) do wykonania na własny koszt badań próbek kontrolnych ścieków na
zawartość substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.7.2006
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych.
Dotyczy pakietu nr 1.
W przypadku wysokiej zawartości substancji niebezpiecznych, gdy niemożliwe będzie bezpośrednie
odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zobowiązanie do przystosowania przyłączenia
kanalizacyjnego poprzez zainstalowanie odpowiedniego osprzętu zapewniającego bezpieczne ich
odprowadzanie.
Dotyczy pakietu nr 1.
JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz JEDZ aktualny na dzień składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/05/2018


