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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Adres pocztowy: 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zając, pok. 4.9
E-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl 
Tel.:  +48 122618818
Faks:  +48 122618822
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.krakow.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/rckik_krakow/proceedings

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/rckik_krakow/proceedings
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
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 testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- 
Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędny
Numer referencyjny: ZP - 20/20

II.1.2) Główny kod CPV
33696200 Odczynniki do badania krwi

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa testów do IVD do wykrywania Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia), HIV Ag/Ab, anty-HCV, anty- 
Treponema pallidum oraz kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych niezbędnych do 
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wykonania badań metodą immunochemiczną wraz z dzierżawą automatycznych systemów diagnostycznych z 
całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 UPZP.

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Szczegóły w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kalibracja odczynników nie częściej niż przy zmianie serii - 10 pkt. / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia - 5 pkt. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Jednorazowe końcówki do pobierania materiału do badań - 5 pkt. / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Analizatory / automatyczne systemy do diagnostyki nowe – data produkcji 2019 lub 
2020 rok - 10 pkt. / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw przedmiotów zamówienia - odczynników i materiałów zużywalnych - 
do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Nieprzekraczalny czas realizacji zamówienia:10 dni od 
złożenia zamówienia - 10 pkt. / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: tak
Opis opcji:
1. Wykonawca dostarczy odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 165 000 oznaczeń każdego testu w 
ciągu 18 miesięcy. Niniejszy zakres dostawy stanowi zamówienie podstawowe.
1.1.Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania zamówienie podstawowe oraz zamówienie z 
tytułu prawa opcji.
1.2. W ramach zamówienia z tytułu prawa opcji Wykonawca dostarczy odczynniki i materiały zużywalne do 
wykonania 165 000 oznaczeń każdego testu w ciągu kolejnych 18 miesięcy od momentu zakończenia dostaw 
w ramach zamówienia podstawowego. Skorzystanie z prawa opcji wydłuża okres obowiązywania umowy o 
kolejne 18 miesięcy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły dot. obliczania punktacji w SIWZ

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:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie 
wykluczeniu z postępowania.
WYMAGANE DOKUMENTY I/LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I/LUB POTWIERDZAJACE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016r ze zmianami. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia )
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualny mi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z 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.
5. (pominięto)
6. (pominięto)
7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
8. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z póżn. zm.).
10. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
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.
W zakresie dokumentów z ustępu 4 wystarczy wskazać w JEDZ oficjalne źródło z którego można pobrać 
dokument.
Szczegóły zawiera SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej leżeli Wykonawca 
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 
najmniej 500 000,00 zł.
PONADTO:
1. Wnosi się wadium: w wysokości 75 000,00 PLN na rachunek Zamawiającego lub w innych formach 
dopuszczonych ustawą PZP:
23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 (Bank Gospodarstwa Krajowego).
2. Wnosi się zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w formach dopuszczonych ustawą PZP w 
wysokości 3% wartości brutto
umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia.
3. Waluta w której ma być złożona oferta: PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie umowy na dostawy 
odczynników lub testów na badanie wirusów krwi - na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł każda umowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Do oferty należy dołączyć wykaz przynajmniej dwóch wykonanych lub będących w trakcie wykonania umów 
na dostawy odczynników do wykrywania testów na obecność wirusów we krwi (każda na kwotę brutto co 
najmniej 1 000 000,00 zł brutto) w okresie ostatnich 3 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami (zeskanowane do PDF i podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), 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 – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
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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.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegóły zawiera wzór umowy będący częścią SIWZ.

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: 09/10/2020
Czas lokalny: 08:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
RCKiK Kraków, pok 4.9, Ul. Rzeźnicza 11

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Ul Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2020


