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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387134-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
2019/S 157-387134

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul.
Kopcińskiego 22
Tel.:  +48 426776824
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl 
Faks:  +48 426789952
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.barlicki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.barlicki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.platformazakupowa.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 zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi
Numer referencyjny: 32/ZP/2019

mailto:dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
http://www.barlicki.pl
www.barlicki.pl
www.platformazakupowa.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
33141300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek z każdego z
w/w asortymentu w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 980 107.63 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo
łódzkie jest dostawa zamkniętego bezpiecznego aspiracyjno-próżniowego systemu pobierania krwi
umożliwiającego wybór techniki pobierania krwi u pacjentów z trudnościami pobierania krwi (wraz z dzierżawą
analizatora OB) o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A
do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.
2. W celu oceny parametrów jakościowych Zamawiający żąda od dostawców dostarczenia próbek z każdego z
w/w asortymentu w ilości 10 szt. z każdej pozycji zamkniętego systemu

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (ocena techniczna) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 980 107.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej jedną dostawę zamkniętego systemu pobierania krwi o wartości
przynajmniej 529 460,00 PLN.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik 4 do
dokumentacji przetargowej

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 21/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, POLSKA,
pok.208, II piętro w budynku administracyjnym
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
A Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej
1. Strona tytułowa oferty załącznik nr 1 do SIWZ
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1B do SIWZ
3. Formularz cenowy – załącznik nr 1A do SIWZ
4. Wykaz próbek
5. certyfikaty dopuszczające do użytku oferowany sprzęt
6. oświadczenie wykonawcy o posiadaniu dokumentów dopuszczających do obrotu i używania zaoferowanego
asortymentu zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w ustawie z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach
medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 175) i rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie - zawarte w załączniku 5 do SIWZ.
7. aktualne katalogi z wyszczególnieniem numerów katalogowych – dla wszystkich oferowanych towarów. W
katalogach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję (np. „pozycja 2”).
8. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO – Załącznik Nr 7 do SIWZ
9. Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
10. Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane (szczegółowe wymogi w SIWZ).
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11. Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę – jeśli dotyczy.
12. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – JEDZ – stanowi zał 2 do
SIWZ, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
B 1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 800,00 PLN
(słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
A) W pieniądzu – przelewem na konto: BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001 z zaznaczeniem:
„„Wadium – Zamknięty system pobierania krwi 32/ZP/2019” - ” w terminie do dnia 23.09.2019 r. do godz. 09:00”
B) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych, a także
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) na okres
związania ofertą tj. 60 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.
3.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
4.Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu, to wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona
za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączona do
oferty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.
5.Wadium wniesione w sposób, o którym mowa w pkt XX.2B SIWZ winno być wniesione za pośrednictwem
platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem,
iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji /
poręczenia.
6.W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w formie opisanej w pkt XX.5 SIWZ, Zamawiający
dopuszcza wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji / poręczenia. Oryginał gwarancji /
poręczenia powinien być dostarczony przez upływem terminu składania ofert w kopercie, która będzie
oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych, bud administracyjny, II piętro, pokój 208
Oraz opisana: „WADIUM - Zamknięty system pobierania krwi 32/ZP/2019"

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S157
16/08/2019
387134-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

16/08/2019 S157
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 6

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo
w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób). b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści
Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ). c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia
(inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

