
Dz.U./S S61
29/03/2021
153869-2021-PL

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153869-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Zamość: Odczynniki laboratoryjne
2021/S 061-153869

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: Al. Jana Pawła II 10
Miejscowość: Zamość
Kod NUTS: PL812 Chełmsko-zamojski
Kod pocztowy: 22-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Sachajko
E-mail: a.sachajko@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.szpital.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.ezamawiajacy.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 odczynników PCR Sars-Cov-2 wraz z dzierżawą analizatora PCR
Numer referencyjny: DZP 3320.17.21

II.1.2) Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa odczynników PCR Sars -Cov-2 wraz z dzierżawą analizatora PCR

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000 Analizatory

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 w Zamościu

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników PCR Sars -Cov-2 wraz z dzierżawą analizatora PCR

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

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 stawia wymagań w tym zakresie.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

29/03/2021 S61
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



Dz.U./S S61
29/03/2021
153869-2021-PL

3 / 5

Procedura otwarta

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: 12/04/2021
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://szpital-zam.ezamawiający.pl
Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „złóż ofertę”. Potwierdzeniem prawidłowo 
złożonej oferty jest komunikat systemowy „oferta złożona poprawnie”. O terminie złożenia oferty decyduje czas 
pełnego przeprocesowania transakcji na platformie. Po zapisaniu plik jest w systemie zaszyfrowany.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
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 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego (JEDZ);
4) przedmiotowe środki dowodowe;
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. Zamawiający informuje, że niezłożenie oświadczeń, informacji określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 spowoduje 
odrzucenie oferty.
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania lub posiadają cechy określone przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, należy przedstawić:
1) karta katalogowa/ ulotka oferowanego przedmiotu zamówienia;
2) opis procedury wykonania badań;
3) charakterystyka oferowanego analizatora PCR zawierająca co najmniej dane na temat parametrów 
technicznych – granicznych określonych w opisie przedmiotu zamówienia;
4) oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia – odczynniki i inne niezbędne wyroby są 
dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz że posiadają stosowne 
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dokumenty świadczące o ich dopuszczeniu, a także, że Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia tych 
dokumentów na każde żądanie Zamawiającego,
w wyznaczonym terminie;
5) deklaracja zgodności o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej 
(jeżeli są wymagane certyfikaty jednostki notyfikowanej) dla oferowanego w ramach dzierżawy analizatora PCR;
6) informacja na temat ceny brutto oferowanego w ramach dzierżawy analizatora PCR;
7) oświadczenie Wykonawcy, że przedstawione w ofercie ilości odczynników i innych oferowanych niezbędnych 
wyrobów są wystarczające do wykonania wymaganej ilości oznaczeń wraz z jednoczesnym zobowiązaniem, 
że w przypadku gdy zaoferowane ilości przedmiotu zamówienia okażą się niewystarczające do wykonania 
określonej w SWZ ilości oznaczeń, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu brakujących 
odczynników i innych oferowanych niezbędnych wyrobów na swój koszt.
2. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
7. Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp żąda podmiotowych środków dowodowych na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 ustawy. 
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 
sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonej 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 
ust. 1 ustawy (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy;
b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;
c) art. 109 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy;
4) odpisu lub informacji 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.

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: 02-76
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 publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej 
lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej oraz w terminie 10 dni od dnia przekazania 
informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
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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:
24/03/2021
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