
Ogłoszenie nr 589953-N-2020 z dnia 2020-09-27 r.  

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej: 

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z 

dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej, krajowy numer identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10 , 

63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, , e-mail 

kontakt@szpitalsredzki.pl, , faks 612 853 645.  



Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki 

www.szpitalsredzki.pl  

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.szpitalsredzki.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Tak  

adres  

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

pocztą, osobiście lub kurierem, zgodnie z wytycznymi określonymi w dziale XII SIWZ.  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Adres:  

ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, Sekretariat - wejście D  



 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa 

odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury 

oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego  

Numer referencyjny: ZP/17/20  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na 

realizację dwóch zadań. - Zadanie nr 1 (część nr 1): Sukcesywna dostawa odczynników i 

materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury. - Zadanie nr 2 

(część nr 2): Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Sukcesywna dostawa 

odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury: 1) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który składają się odczynniki, mikrokarty, 

materiały zużywalne oraz aparatura określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wraz z 

ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć opis parametrów technicznych (załącznik nr 

2 do SIWZ). W związku z tym, że opis parametrów technicznych, zawiera informacje, które 

podlegają ocenie w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert, uzupełnienie tego załącznika, w 

toku postępowania nie będzie możliwe. Nieprzedłożenie opisu parametrów technicznych wraz 

z ofertą, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego, jako oferty niezgodnej 

z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wraz z ofertą Zamawiający 

zobowiązany jest przedłożyć przykładowy wydruk monitorowania temperatury przy 

rutynowej dostawie krwinek czerwonych (załącznik nr 1 do SIWZ/parametry 



graniczne/krwiniki wzorcowe/odczynniki – pkt 3). 4) Na cały okres obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu następującą aparaturę: wirówkę 

(1 szt.), inkubator (1 szt.), pipetę manualną, multidozującą (1 szt.), dozownik do diluentu (1 

szt.), czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (1 szt.). 

5) Oferowane odczynniki i aparatura muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności. Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów/deklaracji przy realizacji pierwszej 

dostawy oraz montażu aparatury. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować 

aparaturę będącą przedmiotem dzierżawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wraz z montażem Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania: instrukcji obsługi w języku polskim, założonych paszportów technicznych, 

kart konserwacji. 7) Aparatura będąca przedmiotem dzierżawy może być nowa lub używana. 

Wykonawca udziela gwarancji na aparaturę, na cały okres trwania umowy. Wszelkie naprawy 

przedmiotu dzierżawy, o ile zgłoszone usterki nie powstały z winy Zamawiającego, odbywają 

się na wyłączny koszt Wykonawcy. 8) W przypadku awarii lub usterki inkubatora i wirówki 

Wykonawca w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii lub usterki aparatury zapewni 

Zamawiającemu aparaturę zastępczą. 9) Wykonawca ubezpieczy we własnym zakresie 

aparaturę, którą wydzierżawi Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki w ciągu 14 dni od dnia 

uruchomienia aparatury w siedzibie Zamawiającego. Ubezpieczenie dotyczyć będzie całego 

okresu realizacji zamówienia. 10) Termin dostawy odczynników – zgodnie z 

harmonogramem, tryb pilny – w ciągu 1 dnia roboczego (dzień roboczy to dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 11) Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do pracowni serologii, znajdującej się w 

Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o. o. na własny koszt i odpowiednim transportem, 

spełniającym wymagania przepisów prawa, co do rodzaju przewożonego asortymentu. 12) Z 

każdą dostawą odczynników Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT w dwóch 

egzemplarzach (oryginał oraz kopia). W przypadku faktury VAT za dzierżawę aparatury, 

wystawiana będzie ona w okresie comiesięcznym, po miesiącu dzierżawy, którego dotyczy 

faktura. 13). Zamawiający ma również prawo do złożenia faktury zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 14). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u 

Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 

15) Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

reklamacji przez Zamawiającego. 16) Termin ważności poszczególnych odczynników musi 

wynosić minimum 9 miesięcy licząc od dnia dostawy do pracowni serologii, za wyjątkiem 

krwinek wzorcowych, dla których termin ważności ustala się na minimum 5 tygodni, licząc 

od dnia dostawy. 17) Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na 

podstawie faktury VAT oraz za dzierżawę aparatury wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się 

od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 18) Przedmiot oferty powinien spełniać 

odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w 

ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) 

oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment. 

20) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

w treści zaproponowanej przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia dostawy i montażu 

dzierżawionej aparatury. Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1) Wykaz 

asortymentu określony został w załączniku nr 1a do SIWZ. 2) Asortyment oczekiwany przez 

Zamawiającego musi spełniać wymagania określone przepisami prawa. Przede wszystkim 



asortyment kwalifikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w 

ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. z 2020 r., poz. 186), tj. 

asortyment musi być oznaczony znakiem CE. Opakowanie musi zawierać numer partii i serii 

oraz etykietę w języku polskim. Dla produktów musi być wydany certyfikat zgodności lub 

deklaracja zgodności. W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany 

jak wyrób medyczny. 3) Zamawiający składać będzie zamówienia na asortyment według 

bieżących potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamówienia składają pracownicy 

Laboratorium). 4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do 

Laboratorium Analitycznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, 

własnym transportem i na własny koszt. 5) Czas dostawy poszczególnych partii asortymentu, 

stanowiącego przedmiot zamówienia ustala się na trzy dni robocze, (z wyłączeniem sobót, 

niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy), następujące po dniu, w którym 

Zamawiający złożył zamówienie. Dostawa musi nastąpić najpóźniej do godziny 14:00 

trzeciego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. 6) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w 

przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 7) Wykonawca 

wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. I tak w 

przypadku reklamacji ilościowej – w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia 

reklamacji pocztą elektroniczną, a w przypadku reklamacji jakościowej – w terminie czterech 

dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanej partii towaru. 8) Na każdym pojedynczym 

egzemplarzu oferowanego wyrobu, a także na opakowaniu zbiorczym musi znajdować się 

etykieta handlowa sporządzona w języku polskim, zawierająca numer serii. 9) Termin 

płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 

dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 10) Z każdą 

kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w postaci elektronicznej. 11) 

Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 12) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek 

cen na dany asortyment. Pozostałe zapisy dla części nr 1 i 2: 1) Zamawiający stosuje 

procedurę, o której mowa w art. 24aa PZP. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

wariantowych. Każdy Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę. 3) 

Zamawiający do niniejszej SIWZ załączył wzory umowy (Załącznik nr 7 i 7a do SIWZ), 

które zostaną podpisane z Wykonawcą. 4) W przypadku kiedy w załączniku nr 1 i 1a użyte 

zostały nazwy własne, Zamawiający oświadcza, że są to nazwy podane przykładowo. 5) 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przy czym 

udowodnienie równoważności każdorazowo spoczywa na Wykonawcy, a o fakcie 

równoważności decyduje Zamawiający. 6) Podane w załączniku nr 1 i 1a do SIWZ ilości 

asortymentu, jaki zamierza zamówić Zamawiający mają charakter szacunkowy. Wykonawcy 

nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zakupienia mniejszej ilości asortymentu 

przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający deklaruje, że w okresie trwania umowy 

zrealizuje dostawy w wysokości 75 % wartości oferty Wykonawcy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 38434520-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

38437000-7 



33696500-0 

33696100-6 

33696200-7 

38000000-5 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:  24   lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Nie dotyczy  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Dla części nr 1: Zamawiający uzna spełnienie warunku przez 

Wykonawcę, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 

minimum dwie sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych w zakresie 

serologii wraz z dzierżawą aparatury, o wartości minimum 40 000,00 zł brutto (w okresie 

minimum jednego roku) - każda dostawa. W przypadku konsorcjum spełnieniem wskazanego 

warunku w całości musi wykazać się jeden z członków konsorcjum. Doświadczenie nie 

podlega sumowaniu. Dla części nr 2: Zamawiający uzna spełnienie warunku przez 

Wykonawcę, jeżeli ten wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, 

minimum dwie sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów 

analitycznych - o wartości minimum 5 000,00 zł brutto (w okresie minimum jednego roku) - 



każda dostawa. W przypadku konsorcjum spełnieniem wskazanego warunku w całości musi 

wykazać się jeden z członków konsorcjum. Doświadczenie nie podlega sumowaniu.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej (załącznik nr 6 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 

w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – oświadczenie składane w oryginale/ w przypadku złożenia oświadczenia w 

formie elektronicznej Wykonawca nie podpisuje oświadczenia własnoręcznym podpisem, 

tylko cały dokument oświadczenia opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym; 2) 

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy przedłożyć dokument 

wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości 



– dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
- Dla części nr 1 i 2: 1) Wykaz dostaw (załącznik nr 8 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej 

niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały 

zrealizowane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku złożenia innych dokumentów Wykonawca 

winien przedłożyć uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Dla części nr 2: 1) katalog lub opis techniczny z dokładnie zaznaczonymi pozycjami 

asortymentowymi (numer katalogowy zgodny z numerem podanym w formularzu 

asortymentowym), 2) dla asortymentu będącego wyrobem medycznym: certyfikat zgodności 

lub deklarację zgodności.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 



 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

Nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  



 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena 80,00 

Parametry techniczne 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Część nr 1: Zmiany w zawartej umowie będą mogły być dokonywane na zasadach 

określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 144 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień 

zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy 

polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana 

siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze 

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 



umowy do nowego stanu prawnego, 3) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 

dostaw i dzierżawy, 4) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu 

wykonywania przedmiotu umowy, a także terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 

okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. 

okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) dopuszczalna jest zmiana 

terminu wykonania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, gdy 

ze względów organizacyjnych lub technicznych, leżących po stronie Zamawiającego lub osób 

trzecich, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie zamówienia w 

terminie przewidzianym przez Zamawiającego, 6) dopuszczalna jest zmiana dotycząca 

dostarczanego przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w 

sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu z produkcji, lub jego zmodyfikowanie 

bądź udoskonalenie, wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie 

jego produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu 

umowy zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu będącego przedmiotem umowy, 

pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; okoliczności o 

których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca musi pisemnie udokumentować, 7) 

dopuszczalna jest zmiana dotycząca jakości, parametrów lub innych cech 

charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana numeru katalogowego 

produktu bądź nazwy własnej asortymentu, zmiana elementów składowych przedmiotu 

zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany, a także zmiana elementów 

składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek 

przez wykonawcę lub producenta przedmiot umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony, gdy 

wymagać tego będzie uzasadniona potrzeba prawidłowej realizacji przez Zamawiającego 

zadań polegających na wykonywaniu świadczeń działalności podstawowej (statutowej), 8) 

dopuszczalna jest zmiana dotycząca określenia warunków gwarancji przedmiotu dzierżawy w 

tym dostawy aparatury zastępczej oraz reakcji na awarię. Część nr 2: Zmiany w zawartej 

umowie będą mogły być dokonywane na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy 

bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne są 

zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli 

konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 3) 

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamó-

wienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki po-

datku od towarów i usług na przedmiot dostaw, 4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji 

umowy poprzez jego wydłużenie, w przypadku niezrealizowania pełnej dostawy asortymentu 

w okresie obowiązywania umowy, 5) dopuszczalna jest zmiana dotycząca dostarczanego 

przedmiotu zamówienia wraz ze skut-kami wprowadzenia takiej zmiany w sytuacji, gdy 

nastąpi wycofanie danego produktu z pro-dukcji, lub jego zmodyfikowanie bądź 

udoskonalenie, wystąpi przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego 

produkcji przez producenta przy jednoczesnej możliwo-ści dostarczenia przedmiotu umowy 

zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu bę-dącego przedmiotem umowy, pod 

warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; okoliczności o których 

mowa w powyżej Wykonawca musi pisemnie udokumento-wać, 6) dopuszczalna jest zmiana 



dotycząca cech charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, w tym zmiana nazwy 

własnej produktu, zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich 

uzupełnienia lub wymiany, a także zmiana elementów składowych przedmiotu zamówienia na 

zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w 

przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę lub producenta przedmiot 

umowy zmodyfikowany bądź udoskonalony, gdy wymagać tego będzie uzasadniona potrzeba 

prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń 

działalności podstawowej (statutowej)  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie 

Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury10, kod pocztowy 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 

285 40 31. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o. o. 

jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: kancelaria@goinskaroszyk.pl • Państwa dane będą 

przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 

ZP/17/20. • prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi. • Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym 

podmiotom i osobom (zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) 

gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z 

wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) 

zostaną umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego. • W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa 

dane dalej (jeśli jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa 

danych nastąpi podmiotom przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w 

szczególności: - na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 

informatycznych, - na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. 

hosting poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest 

jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem 

usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być 

także firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na niszczenie 

dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula 

poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych 

osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które 

wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który 

spółka będzie Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem 

umowy). • Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o 

jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z 

obowiązującymi przepisami archiwalnymi. • Przysługujące Państwu uprawnienia związane z 



przetwarzaniem danych osobowych Mają Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo 

dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**; - na podstawie art. 16 RODO prawo 

do sprostowania Państwa danych osobowych***; - na podstawie art. 18 RODO prawo 

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO****; Nie przysługuje Państwu: - w 

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Mają Państwo prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. • Obowiązek podania 

przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp. • W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych 

przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. * RODO - 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ** 

Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 

RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu lub daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. *** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników. **** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z 

żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-10-06, godzina: 11:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 



przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do 

pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni 

serologii wraz z dzierżawą aparatury: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na który 

składają się odczynniki, mikrokarty, materiały zużywalne oraz aparatura określony został w 

załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć opis 

parametrów technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). W związku z tym, że opis parametrów 

technicznych, zawiera informacje, które podlegają ocenie w ramach przyjętych kryteriów 

oceny ofert, uzupełnienie tego załącznika, w toku postępowania nie będzie możliwe. 

Nieprzedłożenie opisu parametrów technicznych wraz z ofertą, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty przez Zamawiającego, jako oferty niezgodnej z treścią Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest 

przedłożyć przykładowy wydruk monitorowania temperatury przy rutynowej dostawie 

krwinek czerwonych (załącznik nr 1 do SIWZ/parametry graniczne/krwiniki 

wzorcowe/odczynniki – pkt 3). 4) Na cały okres obowiązywania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest wydzierżawić Zamawiającemu następującą aparaturę: wirówkę (1 szt.), 

inkubator (1 szt.), pipetę manualną, multidozującą (1 szt.), dozownik do diluentu (1 szt.), 

czytnik lub wirówko-czytnik mikrokart wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (1 szt.). 5) 

Oferowane odczynniki i aparatura muszą posiadać certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności. Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów/deklaracji przy realizacji pierwszej 

dostawy oraz montażu aparatury. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować 

aparaturę będącą przedmiotem dzierżawy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w 

terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Wraz z montażem Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania: instrukcji obsługi w języku polskim, założonych paszportów technicznych, 

kart konserwacji. 7) Aparatura będąca przedmiotem dzierżawy może być nowa lub używana. 

Wykonawca udziela gwarancji na aparaturę, na cały okres trwania umowy. Wszelkie naprawy 

przedmiotu dzierżawy, o ile zgłoszone usterki nie powstały z winy Zamawiającego, odbywają 

się na wyłączny koszt Wykonawcy. 8) W przypadku awarii lub usterki inkubatora i wirówki 

Wykonawca w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia awarii lub usterki aparatury zapewni 

Zamawiającemu aparaturę zastępczą. 9) Wykonawca ubezpieczy we własnym zakresie 

aparaturę, którą wydzierżawi Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki w ciągu 14 dni od dnia 

uruchomienia aparatury w siedzibie Zamawiającego. Ubezpieczenie dotyczyć będzie całego 

okresu realizacji zamówienia. 10) Termin dostawy odczynników – zgodnie z 

harmonogramem, tryb pilny – w ciągu 1 dnia roboczego (dzień roboczy to dni od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 11) Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do pracowni serologii, znajdującej się w 

Szpitalu Średzkim Serca Jezusowego sp. z o. o. na własny koszt i odpowiednim transportem, 

spełniającym wymagania przepisów prawa, co do rodzaju przewożonego asortymentu. 12) Z 

każdą dostawą odczynników Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę VAT w dwóch 



egzemplarzach (oryginał oraz kopia). W przypadku faktury VAT za dzierżawę aparatury, 

wystawiana będzie ona w okresie comiesięcznym, po miesiącu dzierżawy, którego dotyczy 

faktura. 13). Zamawiający ma również prawo do złożenia faktury zgodnie z zapisami ustawy 

z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2018 r., poz. 2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 14). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u 

Wykonawcy w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 

15) Wykonawca wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy w ciągu 14 dni od zgłoszenia 

reklamacji przez Zamawiającego. 16) Termin ważności poszczególnych odczynników musi 

wynosić minimum 9 miesięcy licząc od dnia dostawy do pracowni serologii, za wyjątkiem 

krwinek wzorcowych, dla których termin ważności ustala się na minimum 5 tygodni, licząc 

od dnia dostawy. 17) Termin płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na 

podstawie faktury VAT oraz za dzierżawę aparatury wynosi 60 dni. Termin płatność liczy się 

od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 18) Przedmiot oferty powinien spełniać 

odpowiednie warunki wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w 

ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186) 

oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment, 

20) Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych 

w treści zaproponowanej przez Zamawiającego, najpóźniej do dnia dostawy i montażu 

dzierżawionej aparatury.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696100-6, 38434520-7 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 80,00 

Parametry techniczne 20,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1) Wykaz asortymentu 

określony został w załączniku nr 1a do SIWZ. 2) Asortyment oczekiwany przez 

Zamawiającego musi spełniać wymagania określone przepisami prawa. Przede wszystkim 

asortyment kwalifikowany jako wyrób medyczny musi spełniać wymagania określone w 



ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (t. j. z 2020 r., poz. 186), tj. 

asortyment musi być oznaczony znakiem CE. Opakowanie musi zawierać numer partii i serii 

oraz etykietę w języku polskim. Dla produktów musi być wydany certyfikat zgodności lub 

deklaracja zgodności. W formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ, 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy poszczególny asortyment jest zakwalifikowany 

jak wyrób medyczny. 3) Zamawiający składać będzie zamówienia na asortyment według 

bieżących potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej (zamówienia składają pracownicy 

Laboratorium). 4) Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do 

Laboratorium Analitycznego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00, 

własnym transportem i na własny koszt. 5) Czas dostawy poszczególnych partii asortymentu, 

stanowiącego przedmiot zamówienia ustala się na trzy dni robocze, (z wyłączeniem sobót, 

niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy), następujące po dniu, w którym 

Zamawiający złożył zamówienie. Dostawa musi nastąpić najpóźniej do godziny 14:00 

trzeciego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia. 6) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do reklamowania dostawy lub jej części bezpośrednio u Wykonawcy w 

przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem. 7) Wykonawca 

wymieni na swój koszt i ryzyko towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. I tak w 

przypadku reklamacji ilościowej – w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia 

reklamacji pocztą elektroniczną, a w przypadku reklamacji jakościowej – w terminie czterech 

dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanej partii towaru. 8) Na każdym pojedynczym 

egzemplarzu oferowanego wyrobu, a także na opakowaniu zbiorczym musi znajdować się 

etykieta handlowa sporządzona w języku polskim, zawierająca numer serii. 9) Termin 

płatności za każdą dostawę przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT wynosi 60 

dni. Termin płatność liczy się od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. 10) Z każdą 

kolejną dostawą Wykonawca dołączy fakturę VAT – oryginał oraz kopię. Ponadto 

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania faktury VAT w postaci elektronicznej. 11) 

Wykonawca może również dostarczać fakturę zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2191), za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 12) Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych, bądź jednorazowych promocji i obniżek 

cen na dany asortyment.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38437000-7, 38000000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 24 

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 100,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 



 

 

 


