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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148588-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Pruszków: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 077-148588
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.
ul. Warsztatowa 1
Pruszków
05-800
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.: +48 227709308
E-mail: przetargi@szpk.pl
Faks: +48 227709308
Kod NUTS: PL12A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpk.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpk.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 odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań
koagulologicznych w okresie 36 miesięcy.
Numer referencyjny: 5/17

II.1.2)

Główny kod CPV
33696500 - PA02

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań
koagulologicznych w okresie 36 miesięcy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 195 418.40 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33696200
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL12
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 1, 05-800
Pruszków.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ilość badań niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy Szpitala na okres 36 miesięcy:
poz. 1. PT – 45000 oznaczeń;
poz. 2. APTT – 17500 oznaczeń;
poz. 3. Fibrynogen met. Claussa – 2000 oznaczeń;
poz. 4. Chlorek Wapnia 0.025M* – 17500 oznaczeń;
poz. 5. Czas TT – 1000 oznaczeń;
poz. 6. D-dimer*3 – 6000 oznaczeń;
poz. 7. Kontrola PT poziom 1 (normal) – 600 oznaczeń;
poz. 8. Kontrola PT poziom 2 (patologiczny) – 600 oznaczeń;
poz. 9. Kontrola APTT poziom 1 (normal) – 600 oznaczeń;
poz. 10. Kontrola APTT poziom 2 (patologicz-ny) – 600 oznaczeń;
poz. 11. Kontrola fibryno-genu Poziom 1 (normal) – 500 oznaczeń;
poz. 12. Kontrola fibr. Poziom 2(patologiczny) – 500 oznaczeń;
poz. 13. Kontrola D-dimer poziom 1 – 600 oznaczeń;
poz. 14. Kontrola D-dimer poziom 2 – 600 oznaczeń;
poz. 15. Kontrola czas TT, poziom 1 – 200 oznaczeń;
poz. 16. Kontrola czas TT, poziom 2 – 200 oznaczeń;
poz. 17. Kalibrator w ilości zapewniającej ciągłość badań PT, APTT, fibr;
poz. 18. Kalibrator w ilości zapewniającej ciągłość badań D-dimer;
poz. 19. Inne odczynniki potrzebne do wykonania wymienionych badań.
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wyżej wymienionych:
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych – 36 miesięcy.
Uwaga! W ilości oznaczeń PT, APTT, fibr., czas TT, D-dimer zawarte jest zużycie odczynników na kontrole.
Należy dodać dodatkową ilość odczynników przeznaczonych na kalibracje, uwzględniając jedną kalibrację na
każde kolejne opakowanie odczynnika. Jeśli odczynniki są skalibrowane przez producenta i można tę kalibrację
odczytać z kodu, proszę uznać, że będzie kalibrowane co drugie opakowanie. Odczynniki do kontroli i kalibracji
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mogą być wspólne dla różnych parametrów. Odczynniki do oznaczania czasu TT i fibrynogenu (są to odczynniki
do badań rzadko wykonywanych) nie muszą stać ciągle na pokładzie aparatu, mogą być przekładane do
lodówki. Zaproponowana ilość opakowań poszczególnych odczynników, kontroli, kalibratorów musi uwzględniać
terminy ważności po otwarciu, sposób przechowywania po otwarciu.
*Chlorek wapnia do APTT
Ilość testów D-dimer jest przeliczona przy liniowości 5000ng/mL i wyższej. Jeśli górna liniowość
proponowanego testu jest do mieści się 4500 -4999 należy dodać 250 testów, jeśli liniowość jest 4000- 4499
należy dodać 500 testów.
Do oferowanych odczynników należy dołączyć:
— Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości.
— Wszystkie niezbędne do codziennej pracy materiały zużywalne.
— Materiały konieczne do codziennej obsługi analizatora.
— Materiały konieczne do okresowej obsługi analizatora.
Odczynniki, materiał kontrolny, materiał kalibracyjny oraz analizator musi pochodzić od jednego producenta.
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: 195 418.40 PLN

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

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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży
oświadczenie w tym zakresie – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży
oświadczenie w tym zakresie – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży
oświadczenie w tym zakresie – Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ;

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 9 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

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: 25/05/2017
Czas lokalny: 10:30

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: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
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Miejsce otwarcia ofert – Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o., ul.
Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków – sala konferencyjna na III piętrze.
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:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
06-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
06-676
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
06-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2017
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