
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI ORAZ
PŁYNÓW USTROJOWYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA

BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.L udwika Błażka w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092358780

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 97

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub1@szpitalino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszozino.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:

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO POSIEWU KRWI ORAZ
PŁYNÓW USTROJOWYCH DLA SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO IM. DR. LUDWIKA
BŁAŻKA W INOWROCŁAWIU.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02c5bfb7-80d7-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015204/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 14:39

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00014305/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi oraz płynów
ustrojowych

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

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

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z
SWZ

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: M-2/2021

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

1) Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatu do posiewu
krwi oraz płynów ustrojowych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, , w okresie 36
miesięcy od dnia podpisania umowy.2) Czas trwania realizacji zamówienia określony na 36
miesiące może ulec przedłużeniu przez Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie
wykorzystał ilości asortymentu określonego przedmiotem umowy.3) Dostawy odczynników wraz
z dzierżawą aparatu do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych, odbywać się będą wg bieżących
zamówień w terminie - do 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia, w okresie 36 miesięcy od
dnia obowiązywania umowy. 4) Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Wielospecjalistyczny im.
dr. Ludwika Błażka, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław.5) Wspólny Słownik Zamówień: CPV:
38434000-6, 336965006) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 i 2A
do SWZ,7) Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 5 i 5A do SWZ.8) Oferowane
produkty muszą posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia do stosowania w publicznej
służbie zdrowia.9) Ilości podane w Załączniku nr 2 stanowią szacunkowe zużycie roczne i mogą
ulec zmniejszeniu do 20% niewykorzystanej ilości, nie stanowiąc zobowiązania Zamawiającego
do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń
odszkodowawczych z tytułu niewykorzystania maksymalnej wartości zamówienia10) Gwarancja i
rękojmiaa) Gwarancja na przedmiot umowy (aparat) – min. 36 miesięcy. b) Wymagany okres
rękojmi na przedmiot umowy – 24 miesiące.c) Termin ważności odczynników – (minimum 2/3
terminu określonego przez producenta – od dnia dostawy)

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: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia
2024r.

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 wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. CENA (koszt) 60%2. PARAMETRY
TECHNICZNE 40% Razem 100% a). Punkty za kryterium - CENĘ Pc = (Cena min : Cbad ) x 100 x 60
gdzie: Cmin – to cena najniższa wśród ofert ważnych Cbad – to cena oferty danego wykonawcy. b).
Punkty za kryterium parametry techniczne Pj = (Pp : Pmax) x 100 x 40 Gdzie: Pp – to liczba
przyznanych punktów Pmax – to maksymalna liczba punktów w danej pozycjic) Suma punktówPs ==
Pc + Pj Jakość oceniana będzie przez członków komisji przetargowej i będzie obejmowaćocenę
następujących elementów:WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE - MAKSYMALNIE 15 PUNKTÓW
(PARAMETRY TECHNICZNE)1. 1. Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w
temperaturze pokojowej.- tak -5 pkt Nie – 0 pkt 2. Możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej
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próbki- tak -5 pkt Nie – 0 pkt 3. System o budowie modułowej umożliwiający rozbudowę tej samej
jednostki w pionie do 400 pozycji pomiarowych- tak -5 pkt Nie – 0 pkt Uwaga!1) Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.2) Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym
w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria
wyboru.3) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).4) Zamawiający nie
przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

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: Parametry Techniczne

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: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek w zakresie występowania w obrocie gospodarczym jeżeli potwierdzi stosownym
dokumentem, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek na podstawie oświadczenia
zawartego w ofercie.3. zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca
spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował
co najmniej dwie dostawy przedmiotu postępowania (w tym minimum jedna o wartości 250.000
zł )(Zgodnie z SWZ)

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie Z SWZ
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Zgodnie z SWZ.

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie:4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)2)
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.04.2021r.3) Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa PKO Bank Polski
Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy ul. Gdańska 23, 85-005 Bydgoszcz. Nr
rachunku: 43 1020 1462 0000 7302 0358 9496 z dopiskiem na przelewie: „M-2/2021”. Wadium
musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).5)
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego
zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz
wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Szpital
Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu,b) określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,c) kwotę gwarancji/poręczenia,d) termin
ważności gwarancji/poręczenia,e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty
gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w
sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł
wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art.
98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14
ustawy Pzp.7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5
ustawy Pzp.8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6
ustawy Pzp.

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:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-17
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	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
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z SWZ
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	CENA (koszt)	60%2.	PARAMETRY TECHNICZNE	40%	Razem	100%	a). Punkty za kryterium - CENĘ Pc = (Cena min : Cbad ) x 100 x 60 gdzie: Cmin – to cena najniższa wśród ofert ważnych	Cbad – to cena oferty danego wykonawcy.	b). Punkty za kryterium parametry techniczne	Pj = (Pp : Pmax) x 100 x 40	Gdzie: Pp – to liczba przyznanych punktów	Pmax – to maksymalna liczba punktów w danej pozycjic)	Suma punktówPs == Pc + Pj Jakość oceniana będzie przez członków komisji przetargowej i będzie obejmowaćocenę następujących elementów:WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE - MAKSYMALNIE 15 PUNKTÓW (PARAMETRY TECHNICZNE)1.	1.	Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej.- tak -5 pkt Nie – 0 pkt 2.	Możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej próbki- tak -5 pkt Nie – 0 pkt 3.	System o budowie modułowej umożliwiający rozbudowę tej samej jednostki w pionie do 400 pozycji pomiarowych- tak -5 pkt Nie – 0 pkt Uwaga!1)	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.2)	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.3)	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 249 ustawy PZP).4)	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
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