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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352813-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Spektrometry masy
2022/S 125-352813

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE SAMODZIELNY PUBLICZNY 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów
Adres pocztowy: ul. Lwowska 178A
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
E-mail: kasia23@lukasz.med.pl 
Tel.:  +48 146315167
Faks:  +48 146315167
Adresy internetowe:
Główny adres: www.lukasz.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/lukasz_med
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa analizatora do identyfikacji dobnoustrojów metodą spektrometrii masowej typu MALDI-TOF
Numer referencyjny: 38/22

II.1.2) Główny kod CPV
38433100 Spektrometry masy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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dostawa analizatora wraz z systemem do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą spektrometrii masowej 
z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu przelotu - typu MALDI-
TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych - współfinansowane ze środków pochodzących z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu przeciwdziałania COVID-19. W przypadku nie otrzymania dofinansowania, 
Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega sobie prawo unieważnienia 
postępowania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa przedmiotu umowy bedzie zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do miejsca 
odbioru aparatu – Dział Diagnostyki Laboratoryjnej – Pracownia Mikrobiologii.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę, instalację i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego analizatora z jego wyposażeniem, 
akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem oraz świadczenie 
gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest gwarancja na oferowany przedmiot 
zamówienia. Zakres dostawy, parametry graniczne, funkcjonalność oraz warunki związane z dostawą określone 
zostały w załączniku nr 1B do SWZ.
2. Przeszkolenie pracowników Zamawiajacego w zakresie obsługi aparatu (zgodnie z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1B).
Płatność realizowana będzie:
a) do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego – dotyczy dostawy aparatu. Zamawiający 
zastrzega, że w przypadku gdy środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia zostaną przekazane 
Zamawiającemu z opóźnieniem, zapłata Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem opóźnienia wynikającego 
z opisanej powyżej sytuacji. Zapłata w przesuniętym terminie nie będzie stanowiła podstawy do naliczenia 
odsetek za zwłokę. Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 31.12.2022 r. Za datę zapłaty 
należności za dostarczony aparat uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
b) do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego – dotyczy kosztów jego montażu i 
uruchomienia, przeprowadzonych szkoleń pracowników Zamawiajacego.
Zaoferowane urządzenie i niezbędne wyposażenie musi posiadać wymagane dopuszczenie oraz dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: deklaracje zgodności 
CE wystawione przez Producenta.
Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji na dostarczony aparat 60 miesiący.
Gdziekolwiek w SWZ oraz jego załącznikach Zamawiający przywołuje określenia analizator, urządzenie, sprzęt, 
aparat, należy przez to rozumieć analizator wraz z systemem do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów metodą 
spektrometrii masowej z użyciem desorpcji/jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analizatorem czasu 
przelotu - typu MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych.
Zwe względu na obowiązujący termin rozliczenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać powyższe w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2022 r.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia, w którym 
zainstalowany będzie nowy aparat.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość techniczna / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/10/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych wykonawcy jest Szpital Wojewódzki im. 
św. Łukasza w Tarnowie, ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów, tel. 14 63 15 000, fax. 14 621 25 81, e mail;
hospital@lukasz.med.pl . W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować 
się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: iod@lukasz.med.pl .

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:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający dopuszcza zmianę Umowy:
a. co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto określonego w § 10 ust. 5
gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego
b. w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy 
dotyczące wskazania stron, numer rachunku bankowego.
c. w pozostałym zakresie, gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek wystąpienia
w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych
d. w przypadku nowelizacji przepisów Prawa mających zastosowanie w trakcie realizacji niniejszego 
zamówienia publicznego
e. w przypadku zmiany zaoferowanego sprzętu na technologicznie lepszy
f. W przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu
g. w przypadku zmiany stawki podatku VAT

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2022
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: 26/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego w siedzibie Zamawiajacego SZPITAL 
WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ
ul. Lwowska 178 a, 33-100 Tarnów

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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I. Do oferty za pośrednictwem platformy należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. załączniki: nr 1 , 1A , 1B , 1C i 1D .
3. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu
4. Pełnomocnictwo - jeżeli oferta nie jest podpisania przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS. W 
przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
II. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujace przedmiotowe środki dowodowe:
a) Materiały firmowe w języku polskim – (Załącznik 1C (*) parametry oceniane).
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie parametrów ocenianych, 
oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za dany parametr oceniany.
b) Oświadczenie, Wykonawcy iż zaoferowany asortyment spełnia wymagania opisane
w Ustawie o Wyrobach Medycznych z 09 maja 2022 r Dz.U. 2022 poz. 974 - załącznik nr 6.
c) Deklaracja zgodności CE dla analizatora.
d) Dokument Producenta potwierdzający możliwość integracji spektrometru z automatycznym systemem do 
oznaczenia lekowrażliwości.
e) Materiały firmowe w języku polskim – (Załącznik 1B (*) parametry wymagane). – dotyczy punktów 1,3,4,5, 6 i 
13 pod tabelą załącznika nr 1B.
Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w II.lit b), c), d), e) lub 
złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 
krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy:
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka karnego,
–sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1076 i 1086),
3. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa 
w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru, lub inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
2) Dokument, o którym mowa w pkt.4.1., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 
złożeniem.

01/07/2022 S125
https://ted.europa.eu/TED

5 / 6



Dz.U./S S125
01/07/2022
352813-2022-PL

6 / 6

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. 4.1., o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ustawy, zastępuje się je odpowiednio 
oświadczeniem wykonawcy, ze wskazaniem osoby do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 
administracyjnym.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KIO
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Rozdział

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2022
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