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Dyrektywa 2004/18/WE
Sek c ja I: Ins tytuc ja zamawiając a
I.1) N azwa, adres y i punk ty k ontak towe
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9
Osoba do kontaktów: Renata Wawrzyniak
62-800 Kalisz
Polska
Tel.: +48 627679410
E-mail: przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl
Faks: +48 627673889
Adres y internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krwiodawstwo.kalisz.pl
Więc ej informac ji można uzys k ać pod adres em: Powyższy(-e) punkt(-y)
kontaktowy(-e)
Spec yfik ac je i dok umenty dodatk owe (w tym dok umenty dotyc ząc e
dialogu k onk urenc yjnego oraz dynamic znego s ys temu zak upów)
można uzys k ać pod adres em: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnios k i o dopus zc zenie do udziału w pos tępowaniu
należy przes yłać na adres : Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) Rodzaj ins tytuc ji zamawiając ej
Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalnoś c i
Zdrowie
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innyc h ins tytuc ji zamawiając yc h
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji
zamawiających: nie
Sek c ja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) N azwa nadana zamówieniu przez ins tytuc ję zamawiając ą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do badania markerów
wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz kiły metoda
chemiluminescencji/ elektrochemiluminescencji tj. testy wirusologiczne:
HBsAg z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty-HCV, testy
wirusologiczne anty-HIV 1+2 oraz testy kiłowe w kierunku wykrycia
przeciwciał przeciwko Treponema pallidum i materiały zużywalne, kalibracyjne,
kontrolne wraz z dzierżawą dwóch analizatorów niezbędnych do wykonywania

badań wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego systemu
informatycznego za pomocą przedmiotowych rodzajów testów dla liczby: 220
000 donacji na okres 48 miesięcy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lok alizac ja robót budowlanyc h, miejs c e
realizac ji dos tawy lub ś wiadc zenia us ług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy
lub świadczenia usług: ul. Kaszubska 9
62-800 Kalisz.
Kod NUTS PL416
II.1.3) Informac je na temat zamówienia public znego, umowy ramowej lub
dynamic znego s ys temu zak upów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5) Krótk i opis zamówienia lub zak upu
Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo
zamówień publicznych.
II.1.6) Ws pólny Słownik Zamówień (CPV )
33124130, 33124100
II.1.7) Informac je na temat Porozumienia w s prawie zamówień rządowyc h
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
nie
II.1.8) Częś c i
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informac je o ofertac h wariantowyc h
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielk oś ć lub zak res zamówienia
II.2.1) Całk owita wielk oś ć lub zak res :
Zamawiający deklaruje, że minimalny poziom zamówienia, który zostanie
zrealizowany w ramach umowy, będzie obejmował dostawę ww. testów i
materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych do wykonywania badań
dla liczby: 165 000 donacji wraz z dzierżawą kompletnej aparatury niezbędnej
do wykonywania badań za pomocą przedmiotowych rodzajów testów przez
okres 36 miesięcy. Pozostały zakres zamówienia będzie objęty prawem opcji, z
którego Zmawiający będzie mógł skorzystać w przypadku zapotrzebowania na
wykonanie większej ilości badań czy przedłużenia okresu dzierżawy.
Szacunkowa wartość bez VAT: 3 500 000 PLN
II.2.2) Informac je o opc jac h
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: A. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie
przez okres 36 miesięcy od dnia pierwszej dostawy, Zmawiający zastrzega
sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o
dodatkowe 12 miesięcy, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo
skorzystania z opcji w terminie 36 miesięcy od dnia pierwszej dostawy.
Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o
ile tylko Zamawiający złoży oświadczenie o skorzystaniu z niej we wskazanym
terminie.
II.2.3) Informac je o wznowieniac h
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizac ji

Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
Sek c ja III: Informac je o c harak terze prawnym, ek onomic znym, finans owym i
tec hnic znym
III.1) Warunk i dotyc ząc e zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwaranc je:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w
wysokości 35.000,- (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy
Zamawiającego
— 17 1130 1088 0001 3144 4320 0001
2. W przypadku wpłaty wadium przelewem, należy załączyć kopię dokumentu,
potwierdzające wniesienie wadium.
3. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wszystkie dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać
numer postępowania, którego dotyczą.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie
wykluczony z postępowania, a jego oferta zostania uznana za odrzuconą.
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego
(upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony
w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a oraz 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.1.2) Główne warunk i finans owe i uzgodnienia płatnic ze i/lub odnies ienie
do odpowiednic h przepis ów je regulując yc h:
Informacja w SIWZ.
III.1.3) Forma prawna, jak ą mus i przyjąć grupa wyk onawc ów, k tórej zos tanie
udzielone zamówienie:
Informacja w SIWZ.
III.1.4) Inne s zc zególne warunk i
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2) Warunk i udziału
III.2.1) Sytuac ja podmiotowa wyk onawc ów, w tym wymogi związane z
wpis em do rejes tru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp.
4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
4.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4.1., nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt. 4.1.
5. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji składane przez
Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. składane są w
oryginale.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na zasobach których nie będzie polegał, nie składa
jednolitych dokumentów dotyczących podwykonawców w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów
Informacje zawarte w SIWZ.
III.2.2) Zdolnoś ć ek onomic zna i finans owa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
III.2.3) Kwalifik ac je tec hnic zne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Sek c ja IV : Proc edura

IV.1) Rodzaj proc edury
IV.1.1) Rodzaj proc edury
Otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Parametry. Waga 40
IV.2.2) Informac je na temat auk c ji elek tronic znej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informac je adminis trac yjne
IV.3.1) N umer referenc yjny nadany s prawie przez ins tytuc ję zamawiając ą:
RCKiK 18-I/2/2017
IV.3.2) Poprzednie publik ac je dotyc ząc e tego s amego zamówienia
nie
IV.3.4) Termin s k ładania ofert lub wnios k ów o dopus zc zenie do udziału w
pos tępowaniu
7.6.2017 - 10:00
IV.3.6) Język i, w k tóryc h można s porządzać oferty lub wnios k i o
dopus zc zenie do udziału w pos tępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny ok res , w k tórym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunk i otwarc ia ofert
Data: 7.6.2017 - 10:30
Miejscowość:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kalisz ul. Kaszubska 9
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sek c ja V I: Informac je uzupełniając e
VI.1) Informac je o powtarzając ym s ię c harak terze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informac je o fundus zac h Unii Europejs k iej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
VI.4) Proc edury odwoławc ze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za proc edury odwoławc ze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzys k ać informac je na temat s k ładania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys łania niniejs zego ogłos zenia:
13.4.2017

