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Dz.Z.P. 26/____/18
Dostawy - 343922-2018
07/08/2018 S150 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Poznań: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 150-343922
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
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Jeske
Tel.: +48 618419672
E-mail: ajeske@gpsk.ump.edu.pl
Faks: +48 618419620
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
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 w Poznaniu, Kancelaria Ogólna, Budynek D, III piętro, pokój 317
ul. Polna 33
Poznań
60-535
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Jeske
Tel.: +48 618419672
E-mail: ajeske@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
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych oraz dostawa odczynników do glukometrów wraz z
dzierżawą analizatorów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów
Numer referencyjny: PN - 26/18
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów w podziale na n/w części:
— Część nr 1 - dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem ich do
systemu informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę
nad prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, baza kontroli jakości oraz personelem oddziałów
obsługującym aparaty przez pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej,
— Część nr 2 – dostawa odczynników do glukometrów wraz z dzierżawą 20 sztuk analizatorów do monitorowania poziomu glikemii
u pacjentów w zakresie badań POCT
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
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II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą 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:
GPSK _ Centralne Laboratorium
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz podłączeniem ich do systemu
informatycznego Eskulap, jak również zainstalowanie oprogramowania (systemu) umożliwiającego zdalny nadzór i kontrolę nad
prawidłowym działaniem wszystkich analizatorów, bazą danych wyników, baza kontroli jakości oraz personelem oddziałów
obsługującym aparaty przez pracowników Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ
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
Wymagane wadium dla Części nr 1 w kwocie: 11 000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych)
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dostawa odczynników do glukometrów wraz z dzierżawą 20 sztuk analizatorów do monitorowania poziomu glikemii u pacjentów w
zakresie badań POCT
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:
GPSK _ Centralne Laboratorium
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawę odczynników – pasków do oznaczania stężeń glukozy w ilości 150 000 testów, dostawa kontroli i materiałów zużywalnych
dostosowanych do liczby wykonywanych badań wraz z dzierżawą 20 sztuk analizatorów – glukometrów do monitorowania poziomu
glikemii u pacjentów w zakresie badań POCT wraz z nadzorującym systemem informatycznym umożliwiającym odbieranie i
walidowanie wyników pacjenta, prowadzenie kontroli jakości ze statystyka wyników, prowadzenie pełnej kontroli materiałów
zużywalnych, monitorowanie stosowanych serii testów i kontroli, zarządzanie seriami testów, zarządzaniem dostępem dla personelu
obsługującego analizatory oraz podłączeniem analizatorów do systemu szpitalnego LIS 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
Wymagane wadium dla Części nr 2 w kwocie: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
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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:
Warunki realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 i nr 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: 14/09/2018
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: 14/09/2018
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: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2021 rok
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
W przedmiotowym postępowaniu 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) - 8) ustawy - Pzp, o których mowa
w Rozdziale Va Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia
1. Oświadczenie (JEDZ) Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, Wykonawca składa w formie
jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, które winno być złożone w formie elektronicznej.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą
1. Formularz oferty wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 zawierający w szczególności:
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia
i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy,
który winien być złożony w formie oryginału.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:
2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,
2.2 ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać
pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania
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wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni do
złożenia następujących dokumentów:
— Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, i 21 ustawy - Pzp
— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
— oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w Rozdziale VI, pkt 2, ppkt 2.2.3 do ppkt 2.2.8 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia
— Odpis 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 najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni do
złożenia następujących dokumentów: Opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów
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.
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. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018
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