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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:187655-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Trzebnica: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 095-187655

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. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega
jednak obowiązek składania oferty przez Wykonawcę na całość asortymentu w danym pakiecie. Zamówienie
składa się z 10 części zwanych dalej pakietami, w tym:
Pakiet 1 – Odczynniki do oznaczania grup krwi
Pakiet 2 – Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki
Pakiet 3 – Testy alergologiczne
Pakiet 4 – Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, testy diagnostyczne
Pakiet 5 – Bakteriologia. Paski plastikowe lub bibułowe – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku
hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz zestaw wzorcowy do oznaczania skali Mc Farlanda
Pakiet 6 – Bakteriologia. Surowice do aglutynacj szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy do
identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC.
Pakiet 7 – Bakteriologia. Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych i oznaczenie lekowrażliwości
drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna. Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym
panelu
Pakiet 8- Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz z dostawą aparatu
zastępczego do gazometrii i elektrolitów
Pakiet 9 – Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do
aparatu dzierżawionego oraz dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej markerów zawału mięśnia
sercowego ( troponiny), z podłączeniem aparatu głównego do LIS, instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym
rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
Pakiet 10 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki i pipety.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33124131, 33696100

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

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 Rozdział III
SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy oraz wzór umowy stanowiący załącznik
nr 6a lub 6b do SIWZ.

II.2.2) Informacje o opcjach
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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 % ilości danego asortymentu.

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

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet 1 – Odczynniki do oznaczania grup krwi
1) Krótki opis

Pakiet 1 – Odczynniki do oznaczania grup krwi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w
zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500, 33696100

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Jakość – 40 %.

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet 2 – Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki
1) Krótki opis

Pakiet 2 – Odczynniki lateksowe, szybkie testy immunochemiczne oraz barwniki. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz
asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet 3 – Testy alergologiczne
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1) Krótki opis
Pakiet 3 – Testy alergologiczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego
pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Ilość alergenów – 40 %.

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet 4 – Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, testy diagnostyczne
1) Krótki opis

Pakiet 4 – Testy bakteriologiczne do wykrywania Enterobacteriaceae, testy diagnostyczne. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu 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 wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet 5 – Bakteriologia. Paski plastikowe lub bibułowe – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku
hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz zestaw wzorcowy do oznaczania skali Mc Farlanda
1) Krótki opis

Pakiet 5 – Bakteriologia. Paski plastikowe lub bibułowe – do określenia minimalnego stężenia antybiotyku
hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) oraz zestaw wzorcowy do oznaczania skali Mc Farlanda.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu 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 wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet 6 – Bakteriologia. Surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy do
identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC.
1) Krótki opis

Pakiet 6 – Bakteriologia. Surowice do aglutynacji szkiełkowej dla Salmonella sp. Szybki test lateksowy
do identyfikacji antygenów O enteropatogennych szczepów Escherichia coli – EPEC. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn.
Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet 7 – Bakteriologia. Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych i oznaczenie lekowrażliwości
drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna. Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym panelu
1) Krótki opis

Pakiet 7 – Bakteriologia. Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych i oznaczenie lekowrażliwości
drożdżaków na antybiotyki przeciwgrzybicze – metoda manualna. Identyfikacja i lekowrażliwość na jednym
panelu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu 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 wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
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1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet 8 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz z dostawą aparatu
zastępczego do gazometrii i elektrolitów
1) Krótki opis

Pakiet 8 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników oraz z dostawą aparatu
zastępczego do gazometrii i elektrolitów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie
każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet 9 – Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do
aparatu dzierżawionego oraz dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej markerów zawału mięśnia sercowego
(troponiny), z podłączeniem aparatu głównego do LIS, instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym rotorem na co najmniej
36 probówek nie mniejszych niż 5 ml.
1) Krótki opis

Pakiet 9 – Dzierżawa analizatora immunologicznego z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych do
aparatu dzierżawionego oraz dostawa aparatu zastępczego dla przynajmniej markerów zawału mięśnia
sercowego (troponiny), z podłączeniem aparatu głównego do LIS, instalacją wirówki laboratoryjnej z kątowym
rotorem na co najmniej 36 probówek nie mniejszych niż 5 ml. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z
ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
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Kryterium nr 2: Parametry techniczne – 40 %.

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet 10 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki i pipety
1) Krótki opis

Pakiet 10 – Testy z zakresu immunoserologii tranfuzjologicznej wraz z dzierżawą wirówki i pipety. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa załącznik nr 2 do SIWZ, pn.
Formularz asortymentowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696500

3) Wielkość lub zakres
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami w zakresie każdego pakietu określa Rozdz. III 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
1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej:
Kryterium nr 1: Cena brutto – 60 %
Kryterium nr 2: Termin dostawy – 40 %.

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości: 10 061 PLN; w tym na poszczególne części w wysokości:
Pakiet nr 1: 131 PLN;
Pakiet nr 2: 322 PLN;
Pakiet nr 3: 257 PLN;
Pakiet nr 4: 157 PLN;
Pakiet nr 5: 218 PLN;
Pakiet nr 6: 48 PLN;
Pakiet nr 7: 7 PLN;
Pakiet nr 8: 1 099 PLN;
Pakiet nr 9: 7 570 PLN;
Pakiet nr 10: 252 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określa wzór umowy stanowiący załączniki nr 6a lub 6b do
SIWZ.
2. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN).

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

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego.
1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany dalej JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ stanowi Załącznik
nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ, o którym mowa w pkt
1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:
1) Dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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;
c) zaświadczenia 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 lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem 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;
d) odpisu 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;
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e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
2) Oświadczeń na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
a) Oświadczenie, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu i stosowania w placówkach służby zdrowia,
zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.) i posiadają
stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez prawo – sporządzone wg
wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
b) Pozytywna Opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego Lekowrażliwości Drobnoustrojów – KORLD
Warszawa – o dopuszczeniu zaoferowanych pasków do rutynowych badań w diagnostyce mikrobiologicznej
zgodnie z zaleceniami EUCAST 2017 (Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości) – dotyczy pakietu
nr 5.
5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
6. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1) i 2), a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) ustawy
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 4 ppkt. 1) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
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2) w pkt 4 ppkt. 1) lit. b), c), d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem 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,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. a) i d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit. b) i c), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4
ppkt. 1) lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt. 9 stosuje się
odpowiednio.
12. Zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa
niniejszego warunku.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

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
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IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/6/2017

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
27.6.2017 - 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: 27.6.2017 - 10:30
Miejscowość:
Trzebnica (55-100), ul. Prusicka 53-55, w Sali Audiowizualnej (4 piętro)

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

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: Wykonawcom przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g ustawy Pzp), tj.
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.

http://www.szpital-trzebnica.pl/
mailto:odwolania@uzp.pl
http://www.uzp.gov.pl/
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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:
15.5.2017

mailto:odwolania@uzp.pl
http://www.uzp.gov.pl/

