
Ogłoszenie nr 500178430-N-2018 z dnia 27-07-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587642-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500167306-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi, Krajowy
numer identyfikacyjny 63982000400000, ul. ul. Poznańska  30, 64300   Nowy Tomyśl, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 4427314, 4427311, e-mail spzoz18@post.pl, faks
614 422 152.
Adres strony internetowej (url): www.szpital-nowytomyśl.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DIAGNOSTYCZNYCH

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SPZOZ_NT/DZP/PN/09/18
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) 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:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów
eksploatacyjnych do laboratorium analitycznego Zamawiającego oraz, w zależności od numeru
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pakietu, wydzierżawienie Zamawiającemu odpowiednich aparatów do przeprowadzenia
właściwych badań i zapewnienie obsługi serwisowej - zgodnie z asortymentem przedstawionym
w Załączniku 1A do SIWZ (Formularzu asortymentowo–cenowym), w którym podano
szacunkową ilość produktów usystematyzowanych w 2 pakietach. Oferowany przez Wykonawcę
towar (aparaty, odczynniki i materiały eksploatacyjne) musi posiadać aktualne zezwolenia do
stosowania w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.
z 2017 r., poz. 211 z poźn. zm.) oraz posiadać stosowne certyfikaty CE i deklaracje zgodności.
Szczegółowe opisy odczynników oraz parametrów techniczno –funkcjonalnych aparatów
znajdują się w Załączniku 1A do SIWZ (Formularzu asortymentowo –cenowym) i w
załącznikach do pakietów, w których przewidziana jest dzierżawa aparatury diagnostycznej.
Zamawiający wymaga w szczególności aby: a) oferowane wyroby spełniały wymagania
zasadnicze określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011r. w sprawie
wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. 2013 poz.
1127) oraz w załącznikach do wymienionego rozporządzenia. Wymóg dołączenia do oferty
ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w Część II ust. 8.7 załącznika nr
1 do ww. rozporządzenia; b) produkty, które są zakwalifikowane do wyrobów medycznych
spełniały narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie
RP, posiadały wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne z godnie z Ustawą o
wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 211 z poźn. zm.); c) dostarczane towary
spełniały wymagania jakościowe przewidziane przepisami i normami obowiązującymi na terenie
RP oraz wymogi co do opakowania, transportu i przechowywania; Wykonawca zobligowany
będzie zapewnić transport produktów w taki sposób, aby spełnić warunki narzucone w tym
zakresie przez producenta. d) odczynniki i materiały kontrolne były dedykowane i zwalidowane
do użycia z oferowanym analizatorem; e) zaoferowane aparaty/analizatory spełniały wszystkie
parametry graniczne określone w załączniku nr 1 do poszczególnych pakietów; f) Wykonawca w
ramach ceny ofertowej dokona instalacji dzierżawionych aparatów, podłączenia do systemu LIS
Zamawiającego oraz przeszkoli personel w zakresie jego obsługi (szkolenie w siedzibie
Zamawiającego) dla Pakietów (zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku 1A); g)
gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy ujęta w ramach ceny ofertowej -
uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, corocznych przeglądów serwisowych
zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury bez
dodatkowych kosztów dla Zamawiającego; h) wszystkie wymagane informacje o produktach
zamieszczane na etykietach bądź opakowaniach sporządzone były w języku polskim (nazwy
odczynników w języku polskim); i) termin ważności odczynników był dostosowany do ilości
oznaczeń określonych w poszczególnych pakietach przez Zamawiającego (szczegółowe
wymagania określone zostały w Zał. 1A); j) dostawa do magazynu była realizowana
maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia faksem lub drogą elektroniczną;
k) Wykonawca w dniu pierwszej dostawy wyrobów/odczynników jest zobowiązany dostarczyć
Kierownikowi Diagnostyki Laboratoryjnej i Serologii w formie papierowej lub (i) w wersji
elektronicznej ulotki odczynnikowe oraz kopie aktualnych kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 143) dla odczynników
posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne. Dla odczynników,
które nie zawierają substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne należy załączyć certyfikat
producenta, że oferowane odczynniki są bezpieczne Zamawiający zastrzega sobie: prawo
zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) zamawianych ilości poszczególnych pozycji
asortymentu oferowanego w ramach wartości umowy w zależności od indywidualnych potrzeb
SPZOZ, przy zachowaniu niezmienionych cen poszczególnych produktów zamówienia. Podane
w formularzu asortymentowo-cenowym ilości poszczególnego asortymentu odczynników są
ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dzierżawa analizatora RKZ wraz z dostawą
odczynników na 10 000 oznaczeń (ok. 27 oznaczeń
dziennie)

Zamawiającego, nie więcej niż o 30%.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 33696500-0

Dodatkowe kody CPV: 33124100-6, 33696200-7, 50400000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73883.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Radiometer Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kolejowa 5/7
Kod pocztowy: 01-217
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych
i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora koagulologicznego

nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 78096.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78096.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78096
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65358.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Werfen Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wolińska 4
Kod pocztowy: 03-699
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69160.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69160.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69160.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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