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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148506-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Urządzenia medyczne
2018/S 067-148506

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
ul. Limanowskiego 42
Radom
26-600
Polska
E-mail: przetargi@rckik.radom.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://rckik.radom.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.rckik.radom.pl/dzialalnosc/ogloszenia-i-przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu
Radom
26-600
Polska
E-mail: przetargi@rckik.radom.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rckik.radom.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych do automatycznego pobierania składników krwi
Numer referencyjny: ZP-3-2018

mailto:przetargi@rckik.radom.pl
http://rckik.radom.pl/
http://bip.rckik.radom.pl/dzialalnosc/ogloszenia-i-przetargi/
mailto:przetargi@rckik.radom.pl
http://www.rckik.radom.pl/
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II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 000 sztuk jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych do
automatycznego pobierania składników krwi: krwinek płytkowych, osocza i/lub krwinek czerwonych przy
pomocy separatora Trima Accel, zestawy kompatybilne z separatorem komórkowym Trima Accel oraz
antykoagulantu do pobierania koncentratu krwinek płytkowych metodą automatyczną – ACDA, w ilości 1 000
sztuk.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
33141300
33141600
33141640

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL7
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 000 sztuk jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych do
automatycznego pobierania składników krwi: krwinek płytkowych, osocza i/lub krwinek czerwonych przy
pomocy separatora Trima Accel, zestawy kompatybilne z separatorem komórkowym Trima Accel oraz
antykoagulantu do pobierania koncentratu krwinek płytkowych metodą automatyczną – ACDA, w ilości 1 000
sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / 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: 18
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
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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
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - o udzielnie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp; b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w SIWZ
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu,określone
przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna wykonawców
którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres powadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują, co najmniej jedną dostawę jednorazowych zestawów drenów przeznaczonych
do automatycznego pobierania składników krwi: krwinek płytkowych, osocza i/lub krwinek czerwonych przy
pomocy separatora Trima Accel, (zestaw kompatybilny z separatorem Trima Accel) oraz antykoagulantu do
poboru koncentratu krwinek płytkowych metodą automatyczną – ACDA, o wartości co najmniej 350 000,00 PLN
brutto. Jako jedną dostawę Zamawiający uzna dostawy realizowane sukcesywnie w ramach jednej umowy lub
dostawę jednorazową dla danego Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dla potwierdzenia na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 26 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany
będzie przedłożyć 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, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy. 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. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
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Za spełniających warunek określony w pkt 6.1 SIWZ zamawiający uzna również wykonawców, którzy polegać
będą na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych
podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W
celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, zamawiający wymaga dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy Zamawiający określił w załączniku nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, które
zawierają w szczególności zmiany umowy przewidziane w postaci jednoznacznych postanowień umownych.

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: 16/05/2018
Czas lokalny: 09:00

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: 16/05/2018



Dz.U./S S67
06/04/2018
148506-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 6

06/04/2018 S67
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 6

Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu, ul. Limanowskiego 42,
26-600 Radom, parter, sala wykładowa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje te
zostaną odnotowane w protokole postępowania.

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:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
wpostępowaniu Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp dokumentów określonych w SIWZ i
niniejszym ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów,jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz.
1126). Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art. 25 a i
art. 22a ustawy Pzp oraz w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, wykonawca razem z ofertą składa: a) próbki oferowanych
materiałów medycznych dostarczone w oryginalnych zamkniętych opakowaniach jednostkowych, z opisem
i instrukcją ich użycia w języku polskim; b) dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały medyczne
zostały wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. nr 107 z 2010 r. poz. 679 ze zm.); c) dokumenty potwierdzające, że oferowane materiały medyczne są
oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 z 2010 r. poz. 679 ze zm.); d) certyfikat jakości potwierdzający spełnianie
przez oferowane materiały medyczne wymagania Farmakopei Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat
oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawiera SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2018

https://www.uzp.gov.pl/

