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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127917-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
2017/S 068-127917
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Lublinie
ul. I Armii Wojska Polskiego 8
Lublin
20-078
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Majgier
Tel.: +48 814421190
E-mail: p.majgier@rckik.lublin.pl
Faks: +48 815325318
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.lublin.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.rckik.lublin.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: Zadanie I: zestawów do pobierania UKKP - 6 000 sztuk, zestawów do pobierania osocza - 24 000
sztuk, Zadanie II: igieł 16G z drenem - 24 000 sztuk.
Numer referencyjny: RCKiK.DZ-3321/09/17

II.1.2)

Główny kod CPV
33141600

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zadanie I: zestawów do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu
krwinek płytkowych metodą aferezy automatycznej - 6 000 sztuk, zestawów do pobierania osocza metodą
plazmaferezy automatycznej-24 000 sztuk, Zadanie II: igieł 16G z drenem do zestawu do plazmaferezy
automatycznej - 24 000 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zestawieniu
parametrów granicznych bezwzględnie wymaganych przez zamawiającego (załącznik Nr 1.1 do SIWZ) – w
przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie będzie spełniał tych warunków oferta zostanie odrzucona.

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:
Dostawa: zestawów do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych metodą aferezy
automatycznej- 6 000 sztuk, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej-24 000 szt
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek
płytkowych metodą aferezy automatycznej- 6 000 sztuk, zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy
automatycznej-24 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 171 285.54 EUR

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
Do oferty należy dołączyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w sterylnych opakowaniach:
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Zadanie I:
a) zestawy do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych metodą aferezy automatycznej
– nie mniej niż 5 szt.
b) zestawy do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej- nie mniej niż 5 szt.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa igieł 16G z drenem do zestawu do plazmaferezy automatycznej- 24 000 sztuk
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33141320

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL314

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł 16G z drenem do zestawu do plazmaferezy automatycznej- 24 000
sztuk.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 994.56 EUR

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
Do oferty należy dołączyć próbki oferowanego przedmiotu zamówienia w sterylnych opakowaniach: igły 16G z
drenem do zestawu do plazmaferezy automatycznej- nie mniej niż 5 szt.

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:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się przez Wykonawcę doświadczeniem w postaci
wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 dostaw odpowiadających swoim
rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Za dostawę odpowiadające swoim rodzajem
i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna dostawę:
w zadaniu I: zestawów do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych metodą aferezy
automatycznej i/lub zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej
o wartości min. 400 000 PLN brutto każda, w zadaniu II: igieł 16G z drenem do zestawu do plazmaferezy
automatycznej o wartości min. 20 000 PLN brutto każda.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenia lub dokumenty składane przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w
postępowaniu).
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 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- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
Dowodami takimi mogą być: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były lub są wykonywane (jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać referencji to może to być oświadczenie Wykonawcy).
Uwaga: W przypadku, gdy przedstawione w wykazie dostawy obejmują szerszy zakres, niż dostawy wskazane
w SIWZ, wymaga się od Wykonawcy jednoznacznego określenia w ww. dokumencie wartości dostaw w
wymaganym zakresie.
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.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody potwierdzające czy dostawy zostały
wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 16/05/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie,
ul. I Armii Wojska Polskiego 8, 20-078 Lublin.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2020.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury przewidzianej w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp – w pierwszej
kolejności Zamawiający dokona oceny ofert a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, nastąpi na podstawie
dokumentów wskazanych w Rozdziale III SIWZ – oświadczeń wstępnych (rozdział III ust. 1 ) oraz oświadczeń
i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. nr 1126).
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości:
Zadanie I: 20 000 PLN.
Zadanie II: 2 500 PLN
zgodnie z wymaganiami SIWZ
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Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy-zgodnie z wymaganiami SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku
postępowania zawarte są w dziale VI art. 179 – 198g. ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2017
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