
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. PAPIEŻA
JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006050134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.kokoc@szpital.zam.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.zam.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52bbf4bf-45fb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00269458/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 09:51

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52bbf4bf-45fb-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl 
http://www.szpital.zam.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu poczty elektronicznej adres: a.kokoc@szpital.zam.pl oraz Platformy zakupowej znajdującej się
pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający, Wykonawcy
posługują się numerem DZP.3320.61.21.
3. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji (innych niż oferta)
przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na
adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/ wysłania na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP 3320.61.20

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z
dzierżawą dwóch analizatorów.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie zatytułowanym „Opis
przedmiotu zamówienia”, stanowiącym integralną część SWZ. 
Wymagany termin płatności to: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak
dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
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Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w
postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego (zał. nr 2 do SWZ) oraz niżej wymienione dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego,
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe tj.:
- Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników,
innych niezbędnych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także
oświadczenie wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądaniu Zamawiającego
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Charakterystyka oferowanych analizatorów zawierająca co najmniej dane na temat parametrów
granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia z wymaganymi dokumentami w pkt
12, 14, 17, 20, 23;
- Informacja o parametrach ocenianych z wymaganymi dokumentami w pkt 1, 2 , 4;
- Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane
certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
- Oświadczenie wykonawcy o dopuszczeniu do obrotu i używania oferowanych odczynników,
innych niezbędnych produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także
oświadczenie wykonawcy, że dostarczy stosowne dokumenty na każde żądaniu Zamawiającego
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
- Charakterystyka oferowanych analizatorów zawierająca co najmniej dane na temat parametrów
granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia z wymaganymi dokumentami w pkt
12, 14, 17, 20, 23;
- Deklaracja zgodności CE, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (jeżeli są wymagane
certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanych w ramach dzierżawy analizatorów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz „oferta Wykonawcy” (zał. nr 1 do SWZ);
2) Oferta cenowa przygotowana w sposób podany w rozdziale XVII SWZ i zawierająca
wszystkie elementy, o których w nim mowa;
3) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (zał.
nr 2 do SWZ):
- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, także Oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie
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składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, należy zamieścić informację o
Podwykonawcach w Oświadczeniu.
4) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonania
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
4) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy PZP;
5) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania;
6) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z
jej postanowieniami;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i
będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem (z wyłączeniem przypadku obniżenia cen, o
którym mowa w § 4 ust. 3).
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu świadczeń Wykonawcy ponad
wynikające z niniejszej umowy z możliwością wydłużenia okresu obowiązywania umowy. W
takim przypadku zmiana wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy nie przekroczy 10%
wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy a wydłużenie terminu
obowiązywania umowy – 3 miesięcy licząc od określonej w § 11 pierwotnej daty zakończenia jej
obowiązywania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w następujących
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przypadkach: 
1) w przypadku zmiany nazwy produktów stanowiących przedmiot umowy, zmiany ich numerów
katalogowych, przy zachowaniu parametrów i właściwości produktów – w zakresie dostosowania
umowy do tych zmian,
2) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu stanowiącego przedmiot
umowy, dopuszczalna będzie zamiana wycofanego produktu na produkt o tych samych lub
lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) wskazanej w ofercie dla produktu
zamienianego. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust.
1-2 Umowy w przypadku zmiany w trakcie realizacji umowy:
1) stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany, o których mowa w pkt 1-4, będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę, wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach określonych w
poniższych ustępach, nie wcześniej, niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają
wyżej wymienione zmiany.
5. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w
ustępie poprzedzającym, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego
wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej:
1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz
szczegółowe uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i dokładne
określenie wysokości zmiany tych kosztów,
2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej kalkulacji
kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie,
3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu
umowy (nie wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów, z których wynikają
wyżej wymienione zmiany).
W przypadku niezrealizowania Umowy pod względem ilościowym, strony dopuszczają
możliwość wydłużenia jej obowiązywania maksymalnie do trzech miesięcy, licząc od określonej
w § 10 pierwotnej daty zakończenia jej obowiązywania.
Nie stanowi zmiany niniejszej Umowy zmiana danych teleadresowych Stron i jest ona
dokonywana poprzez oświadczenie na piśmie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu - https://szpital-zam.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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Termin wykonania zamówienia – przez okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.
Termin dostarczenia w ramach dzierżawy dwóch analizatorów – 15 (piętnaście) dni roboczych
licząc od daty zawarcia umowy.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania to:
http://www.szpital.zam.pl
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