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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu , ul.
Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6646326, 6646311, faks 074 8425916.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa odczynników 
hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 46.000 
oznaczeń wraz z 48-miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do 
programu - Aplikacja Pracownie RCKIK - KRDK - na potrzeby Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników 
hematologicznych z kontrolami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonania 46.000 
oznaczeń wraz z 48-miesięczną dzierżawą analizatora hematologicznego oraz podłączeniem do 
programu - Aplikacja Pracownie RCKIK - KRDK. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia lub zwiększenia maksymalnie o 15% ilości zamawianych odczynników. Przewiduje 
się również - w przypadku niewykonania planowanej liczby oznaczeń w okresie 48 miesięcy - 
możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas niezbędny do wykonania 46.000 
oznaczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w zakresie dostawy
odczynników - do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 



DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 70
    2 - Ocena techniczna - 30

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w następujących przypadkach i na 
określonych warunkach: 1. Zmiana terminu dostawy: 1) zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym 
klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy 
w terminie; 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy; 3) zmiany będące wynikiem czasowego 
wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem 
umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej; 4) dopuszczalne 
jest skrócenie terminu wykonania umowy; 5) dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w
sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości. 
6) podczas realizacji umowy dopuszczalna jest zmiana harmonogramu pod względem 
częstotliwości i wielkości dostaw. 7) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych w pkt 1 - 3 termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 
niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności. 2. Zmiana 
sposobu spełnienia świadczenia: 1) zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością 
dostawy towarów nie wymienionych w umowie - zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza



zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów 
o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie
może przewyższać ceny towarów podstawowych; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na 
zasadach określonych w niniejszej umowie; 2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia wykonawcy 
na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia. 3. Zmiana wynagrodzenia 
wykonawcy spowodowana zmianą stawki podatku VAT. 4. Dopuszczalna jest zmiana umowy 
polegająca na zmianie danych bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, 
nazwy). 5. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.rckik.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Chrobrego 31, 58-
300 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.04.2016 godzina 10:00, miejsce: ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


