
Radom: Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16 

Numer ogłoszenia: 56455 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016 
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: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada 

Vietha w Radomiu , ul. Limanowskiego 42, 26-612 Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3621127. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rckik.radom.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: Sprawa nr NA-ZP-250/03/03/16. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 

preparatów do dezynfekcji. Produkty lecznicze, wyroby medyczne, środki biobójcze, kosmetyki. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zgodnie z art 67 ust.1 pkt 7 ustawy pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

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 Potwierdzeniem tego warunku jest załączenie do oferty wypisu KRS lub zezwolenie 

właściwego organu na prowadzenie działalności gospodarczej 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Potwierdzeniem tych warunków jest załączenie do oferty: wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 (porównywalnych wartościowo i 

ilościowo) realizacji zamówień. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 

stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę dostarczenia preparatów w ilości 



nie mniejszej niż wyszczególnionych w formularzu cenowym i o wartości równej lub wyższej niż 

ta, za którą Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Potwierdzeniem tych warunków jest załączenie do oferty: wykonanie w okresie 

ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 3 (porównywalnych wartościowo i 

ilościowo) realizacji zamówień. Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 

stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający uzna usługę dostarczenia preparatów w ilości 

nie mniejszej niż wyszczególnionych w formularzu cenowym i o wartości równej lub wyższej niż 

ta, za którą Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Potwierdzeniem tego warunku jest akceptowalność płatności faktur w terminie do 30 

dni od ich otrzymania przez Zamawiającego czego dowodem jest podpisanie projektu umowy, w 

którym jest informacja o formie i terminie płatności 

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: 
 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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 - 90 

 2 - Gwarancja - 10 

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 
Według załączonego projektu umowy na zakup i dostawę preparatów do dezynfekcji. 1. Pełna treść 

projektu umowy znajduje się w załączniku nr.5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość 



istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 2.Zmiana 

terminu dostawy: 1)zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie; 2)zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie dostawy; 3)zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub 

braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem umowy, w tym będące następstwem 

działania organów administracji publicznej; 4)dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania 

umowy; 5)dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych 

okoliczności. 3.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1)zmiany spowodowane nieprzewidywalną 

koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w umowie - Zamawiający w powyższym 

przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym 

opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie 

handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej umowie; 2)dopuszczalna jest 

zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu 

świadczenia. 4.Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 1)zmiany polegające na obniżeniu 

wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; 2)zmiany 

spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych - W przypadku udzielenia 

przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania umowy, upusty będą 

obowiązywały również dla tej umowy; 3)zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki 

VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 

równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT 

będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT 

zapłaconego przez Wykonawcę. 4)dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych 

Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 5)dopuszczalna 

jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur. 5.Zmiana postanowień zawartej umowy 

wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 6.Wartość umowy 

netto określonej w ust. 2 w trakcie trwania umowy nie może ulec podwyższeniu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.rckik.radom.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień 

Publicznych Zaopatrzenia i Ochrony Mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 31.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu,26-600 Radom, ul. Limanowskiego 42. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pozycja 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Alkoholowy preparat do 

higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk oparty o 2-propanol i kwas undecylowy, nie 

zawierający pochodnych fenolowych i chlorheksydyny, roztwór gotowy do użytku, o szerokim 

spektrum działania: bakteriobójcze(w tym Tbc),grzybobójcze i wirusobbójcze (w tym HBV ,HIV) i 

przedłużonym czasie działania, wykazujący dobrą tolerancję przez skórę w przypadku 

długotrwałego stosowania, posiadający właściwości ochronne i pielęgnacyjne wobec skóry. 

Produkt leczniczy. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Gwarancja - 10 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pozycja 2. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gotowy,bezbarwny 

preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, 

iniekcjami, pobieraniem krwi: zawierający trzy alkohole i nadtlenek wodoru, nie zawierający jodu, 

fenolu i ich związków, o szerokim spektrum działania:bakteriobójcze (w tym Tbc),grzybobójcze i 

wirusobójcze (w tym HBV ,HIV). Opakowanie ze spryskiwaczem. Produkt leczniczy - 70l. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 90 

o 2. Gwarancja - 10 

 

 

 


