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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125698-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Trzebnica: Odczynniki laboratoryjne
2016/S 072-125698

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
ul. Prusicka 53-55
Osoba do kontaktów: Ewa Sajewicz
55-100 Trzebnica
POLSKA
Tel.:  +48 713120920
E-mail: przetargi@szpital-trzebnica.pl 
Faks:  +48 713121498
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-trzebnica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów
medycznych do laboratorium.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital im.
Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica.
Kod NUTS PL51

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
www.szpital-trzebnica.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, sprzętu
laboratoryjnego, testów oraz dzierżawa aparatów medycznych do laboratorium, wyszczególnionych poniżej, z
podziałem na 20 części zwanych dalej pakietami:
Pakiet 1 – Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą
odczynników i krwi kontrolnej.
Pakiet 2 – Dzierżawa aparatu do badania układu krzepnięcia z instalacją wirówki laboratoryjnej wraz z dostawą
odczynników do badań układu krzepnięcia.
Pakiet 3 – Probówki i drobny sprzęt laboratoryjny
Pakiet 4 – Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy
Pakiet 5 – BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne)
Pakiet 6 -. BAKTERIOLOGIA
Pakiet 7 – BAKTERIOLOGIA. Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
Pakiet 8 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej.
Pakiet 9 – Testy immunoenzymatyczne
Pakiet 10 – Szybkie testy na Chlamydia i Mycoplasma.
Pakiet 11 – Testy z zakresu autoimmunologii
Pakiet 12 – Barwniki do badań hematologicznych
Pakiet 13 – Probówki do badań – mikrometoda
Pakiet 14 – Sprzęt jednorazowy laboratoryjny
Pakiet 15 – Bakteriologia. Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
Pakiet 16 – Bakteriologia. Saszetki.
Pakiet 17 – Bakteriologia. Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
Pakiet 18 – Bakteriologia. Zestaw do barwienia metodą Grama.
Pakiet 19 – Bakteriologia. Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma – ocena półilościowa, identyfikacja,
test lekowrażliwości – metoda manualna
Pakiet 20 – Dostawa odczynników do analizatora Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego
pracującego z tymi samymi odczynnkami oraz z zamontowaniem wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na
36 probówek nie mniejszych niż 5 ml
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2
do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy pakietu nr 1÷8): 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia
umowy.
4.. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy pakietów nr 9-20) nastąpi po zawarciu umowy,
nie wcześniej niż od dnia 20.08.2016r. Okres realizacji zamówienia to 24 miesiące od dnia rozpoczęcia jego
realizacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie



Dz.U./S S72
13/04/2016
125698-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 16

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 16

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa pkt 3 SIWZ oraz
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy oraz wzory umowy stanowiace załączniki nr 7a,
7b do SIWZ.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia przedmiotu umowy nie
więcej niż o 10 % i zmniejszenia nie więcej niż o 20 % wartości umowy danego pakietu.

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet 1 – Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą
odczynników i krwi kontrolnej.
1) Krótki opis

Pakiet 1 – Dzierżawa dwóch automatycznych aparatów do morfologii krwi obwodowej wraz z dostawą
odczynników i krwi kontrolnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2
do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 80 %
Kryterium nr 2: Parametry techniczne – 20 %.

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2 – Dzierżawa aparatu do badania układu krzepnięcia z instalacją wirówki laboratoryjnej wraz z dostawą
odczynników do badań układu krzepnięcia.
1) Krótki opis

Pakiet 2 – Dzierżawa aparatu do badania układu krzepnięcia z instalacją wirówki laboratoryjnej wraz z dostawą
odczynników do badań układu krzepnięcia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet 3 – Probówki i drobny sprzęt laboratoryjny
1) Krótki opis

Pakiet 3 – Probówki i drobny sprzęt laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami
określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet 4 – Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy
1) Krótki opis

Pakiet 4 – Suche testy (paski) do analizy moczu z dzierżawą czytnika do ich analizy. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-
cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5 – BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne)
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1) Krótki opis
Pakiet 5 – BAKTERIOLOGIA (podłoża gotowe na płytkach, buliony i inne). Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet 6 -. BAKTERIOLOGIA
1) Krótki opis

Pakiet 6 -. BAKTERIOLOGIA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2
do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet 7 – BAKTERIOLOGIA. Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011
1) Krótki opis

Pakiet 7 – BAKTERIOLOGIA. Szczepy wzorcowe zgodnie z zaleceniami EUCAST 2011. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-
cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
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Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet 8 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej.
1) Krótki opis

Pakiet 8 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet 9 – Testy immunoenzymatyczne
1) Krótki opis

Pakiet 9 – Testy immunoenzymatyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet 10 – Szybkie testy na Chlamydia i Mycoplasma.
1) Krótki opis

Pakiet 10 – Szybkie testy na Chlamydia i Mycoplasma. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 11
Nazwa: Pakiet 11 – Testy z zakresu autoimmunologii
1) Krótki opis

Pakiet 11 – Testy z zakresu autoimmunologii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami
określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 12
Nazwa: Pakiet 12 – Barwniki do badań hematologicznych
1) Krótki opis

Pakiet 12 – Barwniki do badań hematologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami
określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 13
Nazwa: Pakiet 13 – Probówki do badań – mikrometoda
1) Krótki opis

Pakiet 13 – Probówki do badań – mikrometoda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami
określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 14
Nazwa: Pakiet 14 – Sprzęt jednorazowy laboratoryjny
1) Krótki opis

Pakiet 14 – Sprzęt jednorazowy laboratoryjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami
określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 15
Nazwa: Pakiet 15 – Bakteriologia. Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne
1) Krótki opis

Pakiet 15 – Bakteriologia. Testy identyfikacyjne, krążki do antybiogramów oraz diagnostyczne. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-
cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 16
Nazwa: Pakiet 16 – Bakteriologia. Saszetki.
1) Krótki opis

Pakiet 16 – Bakteriologia. Saszetki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131
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3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 17
Nazwa: Pakiet 17 – Bakteriologia. Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050
1) Krótki opis

Pakiet 17 – Bakteriologia. Butelki do posiewów krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów ustrojowych
kompatybilne do automatycznego systemu do posiewów krwi BD BACTEC 9050. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 18
Nazwa: Pakiet 18 – Bakteriologia. Zestaw do barwienia metodą Grama.
1) Krótki opis

Pakiet 18 – Bakteriologia. Zestaw do barwienia metodą Grama. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz
z ilościami określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 19
Nazwa: Pakiet 19 – Bakteriologia. Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma – ocena półilościowa, identyfikacja, test
lekowrażliwości – metoda manualna
1) Krótki opis



Dz.U./S S72
13/04/2016
125698-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 16

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 16

Pakiet 19 – Bakteriologia. Testy do diagnostyki: Mycoplasma/Ureaplasma – ocena półilościowa, identyfikacja,
test lekowrażliwości – metoda manualna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Część nr: 20
Nazwa: Pakiet 20 – Dostawa odczynników do analizatora Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego
pracującego z tymi samymi odczynnkami oraz z zamontowaniem wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na 36
probówek nie mniejszych niż 5 ml
1) Krótki opis

Pakiet 20 – Dostawa odczynników do analizatora Integra 400 wraz z dzierżawą urządzenia zastępczego
pracującego z tymi samymi odczynnkami oraz z zamontowaniem wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem
na 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami określa
załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera pkt 3 SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ.

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena – 97 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy zamówienia – 3 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości dla poszczególnych pakietów podanych poniżej:
Numer pakietu Wysokość wadium (zł)
1: 2730
2: 1430
3: 1117
4: 573
5: 1392
6: 54
7: 60
8: 280
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9: 205
10: 86
11: 46
12: 24
13: 134
14: 258
15: 579
16: 39
17: 748
18: 5
19: 109
20: 6163.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Dotyczy pakietu nr 1-20:
1.Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków własnych Zamawiającego.
2. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określają wzory umowy stanowiące załączniki nr 7a, 7b do
SIWZ.
3. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia dokonywane będą w PLN.
4. Nie przewiduje się udzielenia żadnych zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum lub spółka cywilna.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Warunki udziału w
postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
1. O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.- dotyczy
pakietu nr 1÷20, Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na podstawie dołączonego
do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
1.2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym
zakresie.- dotyczy pakietu nr 1÷20, Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na
podstawie dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie
spełnia.
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.- dotyczy pakietu nr 1÷20,
Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na podstawie dołączonego do oferty
oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
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1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.-
dotyczy pakietu nr 1÷20, Sprawdzenie spełnienia powyższego warunku zostanie dokonane na podstawie
dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
2. Oprócz warunków wskazanych w pkt 8.1 SIWZ, w postępowaniu mogą wziąć udział jedynie Wykonawcy,
którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.
3. Sprawdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 8.1 SIWZ oraz warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 24 ust. 1 PZP zostanie dokonane na podstawie dołączonych do oferty właściwych
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 9 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP –
do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP – wzór
druku oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1÷20). W przypadku gdy Wykonawca
składa oferty na więcej niż jeden pakiet, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu, jeżeli spełnia
warunki dotyczące wszystkich pakietów na które składa ofertę.
1.2. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b PZP, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
1.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 9.4 SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP – do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy – wzór druku oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ (dotyczy pakietu nr 1÷20). W przypadku gdy Wykonawca składa oferty na więcej niż jeden pakiet,
może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert (dotyczy pakietu nr 1÷20). W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż
jeden pakiet może niniejszy dokument (dokumenty) złożyć w 1 egzemplarzu.
2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczeni, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jeden pakiet może niniejszy dokument złożyć w 1 egzemplarzu.



Dz.U./S S72
13/04/2016
125698-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 16

13/04/2016 S72
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 16

2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy
Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet może niniejszy dokument złożyć w 1 egzemplarzu.
2.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jeden pakiet może niniejszy dokument złożyć w 1 egzemplarzu.
2.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jeden pakiet może niniejszy dokument złożyć w 1 egzemplarzu.
2.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 PZP,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy Wykonawca
składa ofertę na więcej niż jeden pakiet może niniejszy dokument złożyć w 1 egzemplarzu.
3. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.) w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5) PZP – Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) PZP, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wykorzystując
wzór załącznika nr 5 lub 6 do SIWZ.
4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i
11 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastopuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast:
5.1. dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.2 – 9.4.4, 9.4.6 SIWZ, składa dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.1.1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, niniejszy dokument winien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu, niniejszy dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, niniejszy dokument winien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5.2. dokumentów, o których mowa w pkt 9.4.5 i 9.4.7 SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP, niniejsze dokumenty winne być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.7 SIWZ, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Niniejsze dokumenty winny być wystawione odpowiednio w terminie
wskazanym w pkt 9.7 SIWZ.
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w
treści SIWZ, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
7.1. Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby
zdrowia, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 j.t.) i posiadają
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez polskie prawo, oraz że
Wykonawca dostarczy powyższe dokumenty na każde żądanie Zamawiającego podczas realizacji umowy. Wzór
druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8a do SIWZ (W przypadku, gdy Wykonawca składa oferty na więcej
niż jeden pakiet, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu),
7.2. W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób
medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami
zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył stosowne
oświadczenie – Wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 8b do SIWZ (W przypadku gdy Wykonawca
składa oferty na więcej niż jeden pakiet, może niniejsze oświadczenie złożyć w 1 egzemplarzu),
7.3. Certyfikat dla wyrobów medycznych ISO 13485 – dotyczy podłoży z pakietu nr 5 oraz krążków z pakietu nr
15.
7.4. Kolorowe instrukcje przedstawiające wzrost poszczególnych gatunków drobnoustrojów (Staphylococcus
saprophyticus, Enterobacter sp., Klebsiella sp., E.faecalis, E.faecium, Pseud.aeruginosa, Prtotesu sp.) –
dotyczy pakietu nr 5, poz. nr 13,
7.5. Kolorowe instrukcje obrazujące wzrost grzybów na płytce: Candida albicans, C.tropicalis, C.krusei,
C.glabrata – dotyczy pakietu nr 5, poz. 14.
8. Stosownie do § 7 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z
tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawdzenie spełnienia warunku
w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej zostanie dokonane na podstawie dołączonego do oferty
oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w
zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej – dotyczy pakietu nr 1÷20.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Sprawdzenie spełnienia warunku w zakresie kwalifikacji technicznych zostanie dokonane na podstawie
dołączonego do oferty oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.1.1 SIWZ, według zasady spełnia / nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w zakresie kwalifikacji technicznych – dotyczy pakietu nr
1÷20.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/11/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.5.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.5.2016 - 10:30
Miejscowość:
Trzebnica (55-100), ul. Prusicka 53-55, w Sali Audiowizualnej (4 piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa, wszyscy
zainteresowani.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.szpital-trzebnica.pl/
category/ogloszenia-pl/przetargi/

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli
postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w przypadku zamówień,
których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 PZP – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.4.2016

http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi/
http://www.szpital-trzebnica.pl/category/ogloszenia-pl/przetargi/
mailto:odwolania@uzp.pl
http://www.uzp.gov.pl/
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