RCKiK- 18-I/3/2017

Kalisz maj 2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I Nazwa oraz adres Zamawiającego
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
62-800 Kalisz ul. Kaszubska 9

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych .
Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy
oraz przepisy innych aktów wykonawczych.

III. Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa zestawów pojemników do pobierania krwi i jej
składników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz nr 1 do siwz
1. Kody opisujące przedmiot zamówienia :
CPV 33141613-0 pojemniki na krew
2. Wartość szacunkowa
Postępowanie o wartości szacunkowej zamówienia
przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych.

IV. Opis części zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia.
1.
2.

Termin realizacji zamówienia czerwiec 2017 do 30.06.2020r.
Terminy dostaw:
- Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 24 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 24 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.
-

Dostawy będą realizowane sukcesywnie – w terminie do 14 dni od otrzymania
zapotrzebowania od Zamawiającego.

2.4. Dostawy będą się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.
.
3. Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego – Kalisz ul. Kaszubska 9
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VI.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu,
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie winni spełnić warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
3. Wskazanie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy
3.1. Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom.
3.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
3.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Powołanie się na zdolności lub sytuację innych podmiotów:
4.1. 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.
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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

VII. Podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
oraz ust. 5 pkt. 1 z uwzględnieniem art. 24 ust. 8 ustawy Pzp

VIII. Wykaz oświadczeń i/lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia
i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie dostarcza :
1.1.Ofertę- załącznik nr 1
1.2.Podpisany Formularz nr 1 – wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
1.3.Podpisany wzór umowy
1.4.Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ- załącznik nr 2
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Zamawiający żąda:
2.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2.3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.5. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
2.6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
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ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
2.7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.8.Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 716);
2.9. Oświadczenie o przynależności/braku do grupy kapitałowej- załącznik nr 3.
2.10. Próbki zaoferowanych pojemników zgodnie z zapisami w Formularzu nr 1
2.11. Deklaracje i Certyfikaty.
2.12.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów
2.13Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
2.14.W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez Pełnomocnika załączone do oferty
pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, określające jego
zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy/ów.
2.15.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2.16.Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
3.1.Składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
3.2.Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.3.Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Dokument, o którym mowa w pkt. 3.2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem tego terminu.
3.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
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względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Przepis pkt. 3.3. stosuje się.
3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy
dokument wskazany w pkt. 2.1. i 2.2., składa dokument, o którym mowa w pkt. 3.1., w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3.2.
zdanie pierwsze stosuje się.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity
dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia.

IX. Wymagania dotyczące wadium.
1.

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości
25.000,- (słownie: dwadzieścia pięc 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 listopada 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
5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45
i 46.

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
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XI. Termin związania ofertą.
a. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.
b. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3
dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
c. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Oferta wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami musi być sporządzona z
zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub
nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z
dokumentacją przetargową.
Wykonawcy składają ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi (SIWZ), którą to
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty na formularzu o
innej treści jest niedopuszczalne i spowoduje odrzucenie oferty.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę i wszystkie załączone dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez
Zamawiającego) powinny/a podpisać osoby/a uprawnione do reprezentowania firmy
ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli Ofertę i wszystkie załączone dokumenty
podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do Oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby / tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w
rejestrze lub ewidencji.
Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była
ponumerowana kolejnymi numerami, a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób
trwały.
Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku
polskim, pismem czytelnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego,
napisane w języku innym niż polski, muszą być przetłumaczone i poświadczone za
zgodność z oryginałem.
Dokumenty towarzyszące (nie wymagane przez Zamawiającego) i literatura drukowana
załączana przez Wykonawców w języku innym niż polski, musi być przetłumaczona na
język polski w całości lub w wyraźnie oznaczonym przez Wykonawcę fragmencie,
a tłumaczenie uwierzytelnione przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Do oferty należy
dołączyć dokumenty w formie oryginału lub kserokopii i ich tłumaczenia zgodnie
z powyższymi wymaganiami.
Dokumenty dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
W przypadku, gdy Zamawiający wymaga użycia pieczęci Wykonawcy lub/i pieczątki
imiennej, a Wykonawca takowych nie posiada, dopuszcza się zastąpienie ich odpowiednio:
czytelnie napisaną nazwą Wykonawcy lub/i czytelnie napisanym stanowiskiem,
nazwiskiem i imieniem.
Wszelkie pomyłki Wykonawcy poprawione w ofercie muszą być parafowane i datowane
przez osobę podpisującą ofertę.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ lub sposobu
przygotowania i złożenia oferty, kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zgodnie z
postanowieniami art. 38 ust 1 ustawy Pzp.
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14.

15.

16.
17.
18.
19.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść dokumentów składających się
na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację/zmianę Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej:
www.krwiodawstwo.kalisz.pl.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający unieważni przetarg, jeśli wystąpi jedna z okoliczności określonych w art. 93
ustawy prawo zamówień publicznych.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować
na adres zamawiającego z dopiskiem – „ Dostawa testów wirusologicznych”.
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących procedury przetargowej jest :
- Renata Wawrzyniak – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Transportu tel. 62/7679410,
przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl
w sprawach merytorycznych:
- Maria Jesion- Kierownik Działu Dawców Tel. 62/7679419.
Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00
do 1400.

XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
a. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzejrzystej i szczelnej kopercie w pokoju 208 w
RCKiK w Kaliszu ul. Kaszubska 9 do dnia 19.06.2017r. do godz. 1000.
b. Koperta lub opakowanie powinna być opisana wg wzoru:
Zamawiający Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
ul. Kaszubska 9
Dostawa pojemników do pobierania krwi i jej składników

c.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych, za
termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty
do RCKiK w Kaliszu- sekretariat .

UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
d. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert ,zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp., Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp., przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie
z załączonym do SIWZ wzorem oświadczenia Załącznik Nr 3.
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XIV. Otwarcie ofert
3.
4.
5.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.2017r. w siedzibie zamawiającego przy ul. Kaszubskiej 9 w
Kaliszu w pokoju 208 o godz. 10.30.
Otwarcie ofert jest jawne.
O wyniku postępowania wykonawcy zostaną powiadomieni zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych.

XV. Opis kryteriów i sposób oceny ofert.
1. Cena podana w ofercie musi byś skalkulowana w sposób jednoznaczny,
obejmująca wszelkie koszty i obciążenia powstające w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, obliczona na podstawie wyliczonych kosztów, czyli cena
oferty musi uwzględniać w szczególności koszty m.in.:
a) ilości pojemników do pobierania krwi, z podziałem na zamówienie podstawowe
( cz.I 66 600 szt. cz. II 17 400 szt. ) i opcjonalne (cz. I 32 000 szt. cz. II 10 000 szt. ),
2. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.
3. Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Oferta” (zał. nr 1 do SIWZ).
2. 4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę – cena całkowita oferty brutto
.

Kryteria.
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
Cena ofertowa - 60%
Parametry – 40%
Sposób oceny.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska
największą sumę punktów w przedstawionych poniżej kryteriach:
Cena ofertowa
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie (wg
wzoru 1) przez podzielenie najniższej oferowanej ceny przez cenę oferty badanej i
pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium, którą ustalono
na 60%.
wzór 1 - Pc = (Cn : Cb) x 100 x 60%
gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena;
Cb – cena oferty badanej;
Parametry oceniane
W ramach kryterium parametry Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące
elementy :
1. Zaoferowane zestawy pojemników potrójnych mogą być przechowywane w tem. 0
do +35 st.C i jest to potwierdzone zapisami w szczegółowej specyfikacji lub
ulotce, karcie charakterystyki lub instrukcji użytkowania zaoferowanych
zestawów pojemników potrójnych lub w innym równoważnym dokumencie.
TAK- 20 pkt. NIE - 0 pkt.
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2. Zaoferowane zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym
posiadają oznakowane dreny umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu zestawu.
TAK- 10 pkt. NIE - 0 pkt.
3. Zaoferowane zestawy pojemników poczwórnych z filtrem antyleukocytarnym nie
posiadają króćca w miejscu uzyskiwania pilotek przy pojemniku UKKCz.
TAK- 10 pkt. NIE - 0 pkt.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując w
Formularzu Nr 1 ich wartość bez kwoty podatku”. Zamawiający w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

XVI. Rozliczenia finansowe
1.Rozliczenia finansowe pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą prowadzone będą
w PLN.
2.Zapłata przelewem na konto Wykonawcy za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia
wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby
Zamawiającego.
3.Jako datę zapłaty faktury przyjmuje się datę złożenia w banku przez Zamawiającego
dokumentu polecenia przelewu.
4.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy,
5.Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą
dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy
produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy

XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
3.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy pzp, braku równoważności lub
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
3.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy pzp, informacja, o której
mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
3.6. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 3.1. i 3.4, na stronie
internetowej www.krwiodawstwo.kalisz.pl
3.7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1.
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3.8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
3.9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.
3.10.Termin określony zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten
sam przedmiot zamówienia.
5. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie odwołania, chyba, że wystąpią okoliczności o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.
a ustawy pzp.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
.
1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcy, a
także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.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.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. 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. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni –jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej.
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8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 6 i 7 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.
9.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia oraz w terminie 6
miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert.
11.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając
13. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na
korzyść jednej ze stron.
15. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XV. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego
- Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy –
urzędowania
3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą,
faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie
dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz
wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Załączniki do siwz
Oferta – załącznik nr 1
JEDZ – załącznik nr 2
Oświadczenie o przynależności/braku do grupy kapitałowej- załącznik nr 3.
Formularz nr 1 – wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Dyrektor RCKiK w Kaliszu
Krzysztof Korzeniowski
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