Ogłoszenie nr 2021/BZP 00190121/01 z dnia 2021-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz
drobnych materiałów laboratoryjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL OGÓLNY IM. DR WITOLDA GINELA W GRAJEWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Ogólny w Grajewie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450666822
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Konstytucji 3-go Maja 34
1.5.2.) Miejscowość: Grajewo
1.5.3.) Kod pocztowy: 19-200
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski
1.5.7.) Numer telefonu: 862723613
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital-grajewo.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-grajewo.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
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 wraz z dostawą aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz
drobnych materiałów laboratoryjnych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b82c7722-1c3c-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190121/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23 12:40
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012013/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup wraz z sukcesywną dostawą aspiracyjno-próżniowego systemu zamkniętego do
pobierania krwi oraz drobnych materiałów laboratoryjnych
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.szpital-grajewo.pl
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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem: platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość. Komunikacja prowadzona jest w
języku polskim i odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie z dnia 30.12.2020 r.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z platforma zakupowa.pl. Link do postępowania dostępny
będzie na stronie operatora platformazakupowa.pl oraz na Profilu Nabywcy Zamawiającego – adres
strony: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo/proceedings. Wykonawca może zwrócić się do
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia składając swoje pytanie lub
wniosek za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo/proceedings
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:
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polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 03/21
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
4.1.9.) Liczba części: 2
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

PAKIET 1 - System zamknięty aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi laboratoryjnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne
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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – waga: 60% (60,00 pkt)
b) termin dostawy– waga: 40% (40,00 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET 2 – Drobne materiały laboratoryjne
4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000-7 - Pipety i akcesoria 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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – waga: 60% (60,00 pkt)
b) termin dostawy– waga: 40% (40,00 pkt)
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: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
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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: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia, przy czym w przypadku spółki
cywilnej dotyczy to każdego ze wspólników, a także spółki cywilnej.
2. Zgodnie z art. 57 pkt 1 oraz art. 112 ust. 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego tj.:
a) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie i uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4
do SWZ;
b) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
c) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie i uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
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:
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp należy na wezwanie
Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie następujące oświadczenia
i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do
SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu;
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w podstępowaniu; UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 2 pkt a i b składa każdy
z Wykonawców osobno.
c) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – składane
przez Wykonawcę w terminie 3 dni od opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego Informacji
z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z nich oddzielnie, chyba że należą do tej
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samej grupy kapitałowe.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr
2 do SWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – dotyczące Wykonawcy albo każdego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w celu wykazania wstępnego braku istnienia
podstaw wykluczenia.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – dotyczące Wykonawcy albo co
najmniej jednego z Wykonawców lub kilku z nich łącznie wspólnie ubiegających się o zamówienie – w
celu wykazania wstępnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5) Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.
6) Pełnomocnictwo, w przypadku gdy:
a) Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np.
podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za
zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z
ustawy lub wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą środków dowodowych potwierdzających
spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z
Wykonawców musi wykazać brak podstaw wykluczenia, przy czym w przypadku spółki cywilnej
dotyczy to każdego ze wspólników, a także spółki cywilnej.
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
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być
wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 5 do SWZ
- Projekt Umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku art. 436
ust. 4 pk b:
• wystąpienia okoliczności siły wyższej, w szczególności takich jak: pożar, powódź, niszczące
działanie wiatru, gradobicie, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, które to
okoliczności przyczyniłyby się do opóźnienia wykonania świadczenia Wykonawcy –
przedłużenie terminu na wykonanie świadczenia Wykonawcy stosownie do przyczynienia się
okoliczności siły wyższej do opóźnienia,
• obniżenia wartości umowy przez Wykonawcę np. poprzez udzielenie rabatu przez
Zamawiającego lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
• niewykorzystania wartości umowy określonej w § 1 ust. 4 Umowy, w terminie określonym w § 2
ust. 1 – w takim wypadku Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu
obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości
umowy,
• zmiany przepisów prawa, jeżeli skutkuje ona koniecznością zmiany postanowień niniejszej
umowy,
• jeżeli Wykonawca dostarczający przedmiot zamówienia zmienił dane firmy (np. w wyniku
przekształceń, przejęć itp.) możliwe jest sporządzenie aneksu do umowy zmieniającego dane
firmy.
3. Ponadto zmiana wysokości ceny może nastąpić w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących
przepisów prawnych,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej , ustalonych 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 ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) 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 te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja
34, 19-200 Grajewo
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

