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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485823-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne
2017/S 234-485823

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Tel.:  +48 618419073
E-mail: btylska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Tel.:  +48 618419073
E-mail: btylska@gpsk.ump.edu.pl 
Faks:  +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:btylska@gpsk.ump.edu.pl
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych, kompleksowej analizy moczu oraz
odczynników do wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych.
Numer referencyjny: PN-45/17

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa odczynników do badań biochemicznych, immunochemicznych, kompleksowej analizy moczu oraz
odczynników do wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych w podziale na części:Część
nr 1: Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i
immunochemicznych oraz dzierżawa analizatorów. Część nr 2: Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i
materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatorów do kompleksowej analizy moczu: automatycznego
wykonania badania fizykochemicznego moczu oraz analiza elementów upostaciowionych. Dostawa
odczynników kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych i dzierżawa analizatora wsparcia. Podłączenie
analizatorów oraz analizatora wsparcia do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją
danych. Część nr 3: Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników/testów i materiałów eksploatacyjnych do
jakościowego wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i
immunochemicznych oraz dzierżawa analizatorów.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do badań biochemicznych i
immunochemicznych oraz dzierżawa analizatorów:
— zintegrowanego systemu analizatorów biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z
zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej,
— zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do
badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii z jednej próbki pierwotnej-analizatory wsparcia,
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— zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania odczynników i materiałów badawczych poprzez
dostarczenie 3 szaf chłodniczych i 1 zamrażarki,
— zapewnienie prawidłowych warunków pracy analizatorów i przygotowania materiału do badań, poprzez
dostarczenie 5 klimatyzatorów, 1 wytrząsarki i 1 termostatu,
— podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych.
załącznik nr 1 do Części nr 1: Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych
do badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów
biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii
z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków przechowywania odczynników
i materiału badawczego poprzez dostarczenie szafy chłodniczej oraz zamrażarki niskotemperaturowej,
zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów poprzez dostarczenie 2 klimatyzatorów oraz
podłączenie analizatorów do systemu informatycznego Eskulap.
załącznik nr 2 do Części nr 1: Dostawa odczynników kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych do
badań biochemiczno - immunochemicznych wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia
biochemiczno-immunochemicznego przeznaczonych do badań z zakresu chemii klinicznej i immunochemii
z jednej próbki pierwotnej wraz z zapewnieniem prawidłowych warunków przechowywania odczynników
poprzez dostarczenie szafy chłodniczej, zapewnieniem prawidłowych warunków pracy analizatorów, poprzez
dostarczenie 2 klimatyzatorów oraz podłączenie zintegrowanego systemu analizatorów wsparcia do systemu
informatycznego Eskulap.
załącznik nr 3 do Części nr 1: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów eksploatacyjnych
do badań immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora wsparcia z zapewnieniem warunków
przechowywania odczynników poprzez dostarczenie szafy chłodniczej, zapewnieniem prawidłowych warunków
pracy analizatorów poprzez dostarczenie klimatyzatora oraz zapewniając prawidłowe przygotowanie materiału
do badań poprzez dostarczenie 1 termostatu i 1 wytrząsarki oraz podłączenie analizatora wsparcia do systemu
informatycznego Eskulap.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń w JEDZ w części nr IV-C, pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność
techniczna i zawodowa: oświadczeń szczegółowo opisanych w Rozdz. III pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatorów do
kompleksowej analizy moczu.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatorów
do kompleksowej analizy moczu: automatycznego wykonania badania fizykochemicznego moczu oraz
analiza elementów upostaciowionych. Dostawa odczynników kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych
i dzierżawa analizatora wsparcia. Podłączenie analizatorów oraz analizatora wsparcia do systemu
informatycznego Eskulap z dwukierunkową transmisją danych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń w JEDZ w części nr IV-C, pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność
techniczna i zawodowa: oświadczeń szczegółowo opisanych w Rozdz. III pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników/testów i materiałów eksploatacyjnych do jakościowego
wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centralne Laboratorium.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dzierżawa aparatu wraz z dostawą odczynników/testów i materiałów eksploatacyjnych do jakościowego
wykrywania białek p16 i Ki-67 w preparatach cytologicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia oświadczeń w JEDZ w części nr IV-C, pkt 12): Kryteria kwalifikacji/Zdolność
techniczna i zawodowa: oświadczeń szczegółowo opisanych w Rozdz. III pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, tym samym nie dokonuje jego opisu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 i 4a do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/01/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań, budynek D, IV piętro,
Sala Konferencyjna.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 60 290 PLN., słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście
dziewięćdziesiąt złotych dla całości zamówienia. Wadium dla poszczególnych części zamówienia zostało
określone w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt. 1.2 specyfikacji. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art.
24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1) ustawy Pzp. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części
zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów:informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, wystawionej
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nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu; 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; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; odpisu z właściwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni do złożenia następujących
dokumentów: opisów oferowanych urządzeń w języku polskim wraz z fotografiami, potwierdzających wymagane
przez Zamawiającego parametry (dotyczy dzierżawionych urządzeń). Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w celu potwierdzenia,
że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp; w przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wraz z ofertą
Wykonawca składa: Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, Formularz ofert, Opis przedmiotu zamówienia,
Formularz asortymentowo-cenowy, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Szczegółowy opis
oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą został zawarty w Rozdz. VI, pkt. 1, ppkt.
1.1 - 1.5.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KIO Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań UZP
ul. Postepu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2017


