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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:492953-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Odczynniki laboratoryjne
2020/S 203-492953

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Adres pocztowy: Aleje Jana Pawła II 10
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kokoć
E-mail: a.kokoc@szpital.zam.pl 
Tel.:  +48 846773281
Faks:  +48 846386669
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szptal.zam.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://szpital-zam.ezamawiający.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny szpital wojewódzki

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa testów do badania materiału genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT-PCR na analizatorze 
GeneXpert oraz wymazówek
Numer referencyjny: DZP 3320.75.20

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zadanie 1 – testy do badania materiału genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT PCR na analizatorze 
GeneXpert – odczynnik RT-PCR Sars-Cov-2 – ilość oznaczeń pacjentów na 12 miesięcy – 10 000.
Zadanie 2 – wymazówki z tworzywa sztucznego, giętkie, do pobrań materiału z nosogardzieli, zawierające 
płynne podłoże z buforem do wirusów, kompatybilne z metodą RT PCR do analizatora GeneXpert 
użytkowanego w szpitalu, objętości 2–3 ml – ilość 12 000 sztuk na 12 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, 
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Testy do badania materiału genetycznego wirusa Sars-Cov-2 metodą RT-PCR na analizatorze GeneXpert
— odczynnik RT PCR Sars-Cov-2 – ilość oznaczeń pacjentów na 12 miesięcy – 10 000.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla zadania 1 wynosi 10 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, 
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymazówki z tworzywa sztucznego, giętkie, do pobrań materiału z nosogardzieli, zawierające płynne podłoże 
z buforem do wirusów, kompatybilne z metodą RT-PCR do analizatora GeneXpert użytkowanego w Szpitalu, 
objętości 2–3 ml – ilość 12 000 sztuk na 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium dla zadania 2 wynosi 1 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Dostawę testów i wymazówek do siedziby Zamawiającego zapewnia Wykonawca, ponosząc koszty i ryzyko 
transportu. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych Wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt 
w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja tego samego 
przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy.
Zamawiający będzie odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, określał 
asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Wymagany termin dostawy testów i wymazówek to 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zlecenia na dostawę.
Wymagany termin płatności to 60 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 10, Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 
Zamość, POLSKA, sala 210.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Dokumenty, informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
1. formularz „Oferta Wykonawcy” (sporządzony według załączonego wzoru integralnej części SIWZ);
2. oferta cenowa sporządzona w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 13 i 
zawierająca wszystkie elementy, o których w nich mowa dla danego zadania oddzielnie;
3. charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia zawierająca co najmniej dane na temat parametrów 
wymaganych określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zadania 2 charakterystyka musi 
zawierać informację o składzie podłoża;
4. oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na 
rynku polskim oferowany przedmiot zamówienia, tj. deklaracji zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, 
certyfikatów zgodności wydanych przez jednostki notyfikowane dla oferowanych wyrobów medycznych 
– zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, a także oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy stosowne 
dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych zero 
groszy) za całość przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium w poszczególnych zadaniach:
— zadanie 1 – 10 000,00 PLN,
— zadanie 2 – 1 000,00 PLN.
Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego 
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Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Aleje Jana Pawła II 10 w Banku PEKAO S.A. I, 
Oddział Zamość nr 87 1240 2816 1111 0010 3901 4026.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. przed dniem 19 listopada 2020 r. godz. 11.00.
Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego są określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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 o 
zamówieniu, 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. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 
ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie 
prześle 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,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
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