
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Zakup i dostawa odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz
dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 300706140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Września

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 0614370537

1.5.8.) Numer faksu: 614379730

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretarioat@szpitalwrzesnia.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpitalwrzesnia.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

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:

„Zakup i dostawa odczynników, podłoży bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatów, oraz
dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego i nakłuwaczy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d2e8944-b870-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00058166/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-19 09:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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
www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia.

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:
www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7)
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z
Platformy:a) stały dostęp do sieci Internet,b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty
elektronicznej (e-mail),c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux,d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),e) włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies.

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: SA-381-4/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
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4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki bakteriologiczne wraz z dzierżawą aparatów,Dzierżawa aparatów do:  posiewów
krwi, płynów ustrojowych, identyfikacji i oceny lekowrażliwości wraz z komputeremoraz dostawa
odczynników, testów , podłoży bakteriologicznych.

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

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

4.3.) 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: 60,00

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: Parametry techniczne dzierżawionych aparatów

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 10,00

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
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku.

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

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nakłuwacze jenorazowe

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

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
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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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

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: Nie

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. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej2. Oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu
wykluczeniuOświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Dokumenty dopuszczające do obrotu (dla wszystkich pakietów)Zgodnie z obowiązującą
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.)
świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:1. deklaracja zgodności CE producenta (dla
wszystkich klas wyrobu medycznego),2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas
wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.),3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu
Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.).2. Dla pakietu
nr 1 - Materiały informacyjne. Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące
oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych
stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi
producenta. W przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na
potwierdzenie parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego
autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez
Zamawiającego parametrów technicznych, a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych
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opisujących przedmiot zamówienia.Certyfikat systemu kontroli jakości ISO 13485 dla wyrobów
medycznych.3. Dla pakietu nr 3 - próbki

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Dokumenty dopuszczające do obrotu (dla wszystkich pakietów)Zgodnie z obowiązującą
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.)
świadectwami dopuszczającymi do obrotu są:1. deklaracja zgodności CE producenta (dla
wszystkich klas wyrobu medycznego),2. certyfikat zgodności jednostki notyfikującej (dotyczy klas
wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.),3. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu
Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia
20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.).2. Dla pakietu
nr 1 - Materiały informacyjne. Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące
oficjalnymi katalogami, folderami, ulotkami reklamowymi itp. stosowanymi w powszechnych
stosunkach handlowych, potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów z danymi
producenta. W przypadku braku żądanych informacji w materiałach informacyjnych na
potwierdzenie parametrów technicznych można załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego
autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez
Zamawiającego parametrów technicznych, a nie potwierdzonych w materiałach informacyjnych
opisujących przedmiot zamówienia.Certyfikat systemu kontroli jakości ISO 13485 dla wyrobów
medycznych.3. Dla pakietu nr 3 - próbki

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

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

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. Dopuszczalne zmiany umowy:1) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w przypadku zmiany:a) spowodowanej wzrostem albo zmniejszeniem stawki
podatku VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po
stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.b) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te mają wpływ na
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koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,d) zasady 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 lit. a), do d) powodują
zwiększenie kosztów realizacji umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę, która wynika bezpośrednio z
okoliczności będących następstwem tych zmian. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów, które w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący potwierdzą zasadność wprowadzenia zmiany wynagrodzenia. Jeśli zmiany będą
powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza również możliwość umniejszenia wynagrodzenia o różnicę, która nastąpiła w wyniku
zmiany przepisów w zakresie określonym w lit. a – d.2) Dopuszczalne jest wydłużenie czasu
trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy
zachowaniu jej wartości.3) Dopuszcza się dokonanie zmian w umowie, w przypadku działania
siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,
którego skutkiem nie można zapobiec (np. powódź, huragan, pandemia).4) W przypadku
zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia,
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na
nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej
zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego;5)
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z uwzględnieniem wpływu zmiany
cen na koszt wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi:a) nie wcześniej niż
po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy,b) nie częściej niż raz na 12 miesięcy, po
upływie terminu o którym mowa w lit. a,c) w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 1 % cen netto
umowy określonych w § 12 ust. 3,d) w odniesieniu do kwoty nie wyższej niż 5 % wartości netto
umowy określonej w § 12 ust. 3 – po jej umniejszeniu o wartość zrealizowanej części umowy,e)
w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem
ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w 2022
roku (za 2021 rok w odniesieniu do 2020 r.),f) tylko w przypadku jeżeli średnioroczny wskaźnik,
o którym mowa w lit. e) opublikowany w roku 2022 (za rok 2021 w stosunku do 2020 roku)
ulegnie zmianie o co najmniej 5 % w stosunku do publikowanego w roku 2021 (za rok 2020 w
stosunku do 2019),

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wrzesnia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-01
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