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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321553-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Dębno: Usługi laboratoryjne
2020/S 131-321553

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital w Dębnie im. św. Matki Teresy z Kalkuty
Adres pocztowy: Kościuszki 58
Miejscowość: Dębno
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 74-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Gryciak
E-mail: sekretariat@szpital-debno.pl 
Tel.:  +48 957602168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.szpital.debno.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz współprowadzenia banku krwi dla 
Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie

II.1.2) Główny kod CPV
71900000 Usługi laboratoryjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
1. Zamówienie obejmuje świadczenia zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz 
współprowadzenia banku krwi dla Szpitala im. Matki Teresy z Kalkuty w Dębnie:
a) przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, 
serologii i mikrobiologii – całodobowo, szczegółowy zakres świadczeń, termin i metody wykonania oraz 
szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 3 i 3a do SIWZ – rodzaj 
i szacunkowa ilość badań laboratoryjnych oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ),
b) wynajem pomieszczeń od zamawiającego przeznaczonych na świadczenie usług objętych zamówieniem, 
dostosowanie i wyposażenie ich w sposób umożliwiający należyte wykonywanie usługi, minimalna wysokość 

miesięcznego czynszu 1 343,80 PLN brutto, powierzchnia pomieszczeń – 99,32 m2, szczegółowe informacje o 
wynajmowanych pomieszczeniach stanowi załącznik nr 4 do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia (załącznik 
nr 2).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
85146000 Usługi świadczone przez banki krwi

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital w Dębnie Sp. z o.o., ul. Kościuszki 58, 74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Współprowadzenie banku krwi – szczegółowe zasady współprowadzenia banku krwi określają opis przedmiotu 
zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz Procedury prowadzenia banku krwi (załącznik nr 6 do SIWZ).

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
Początek: 01/10/2020
Koniec: 30/09/2024
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.2.12) 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
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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:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. 
jest podmiotem, o którym mowa wart. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania pełnego zakresu 
laboratoryjnych badań diagnostycznych i mikrobiologicznych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Wykonawca posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania pełnego zakresu laboratoryjnych badań 
diagnostycznych i mikrobiologicznych.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

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: 28/08/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 27/10/2020
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2020
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi na portalu zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia
2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/07/2020

09/07/2020 S131
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 4

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

