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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148992-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Zestawy medyczne
2021/S 060-148992
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5542231201
Adres pocztowy: ul. Markwarta 8
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-015
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesława Raszkowska
E-mail: krew@rckik-bydgoszcz.com.pl
Tel.: +48 523228636
Faks: +48 523228636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.rckik-bydgoszcz.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.rckik-bydgoszcz.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zestawy do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzeń
Numer referencyjny: 3-ZP-2021

II.1.2)

Główny kod CPV
33141620 Zestawy medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa 15 000 (słownie piętnaście tysięcy sztuk) sztuk zestawów do redukcji biologicznych czynników
chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą dwóch urządzeń do wykonywania procedury redukcji
biologicznych czynników chorobotwórczych.
Szczegółowy opis i ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający może skorzystać z opisanego w SWZ prawa opcji – zmniejszenie do 40 % wielkości zamówienia
podstawowego (w przypadku skorzystania z prawa opcji zamówienie 15 000 sztuk zestawów może ulec
zmniejszeniu maksymalnie o 40 %).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 430 000.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
85-015 Bydgoszcz; ul. ks. Ryszarda Markwarta 8, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w
Bydgoszczy.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa 15 000 (słownie piętnaście tysięcy sztuk) sztuk zestawów do redukcji biologicznych czynników
chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą dwóch urządzeń do wykonywania procedury redukcji
biologicznych czynników chorobotwórczych.
Szczegółowy opis i ilości przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający może skorzystać z opisanego w SWZ prawa opcji – zmniejszenie do 40 % wielkości zamówienia
podstawowego (w przypadku skorzystania z prawa opcji zamówienie 15 000 sztuk zestawów może ulec
zmniejszeniu maksymalnie o 40 %).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość (aktywność czynnika VIII + obniżenie stężenia fibrynogenu) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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: tak
Opis opcji:
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Część IV pkt 4.6. SWZ
4.6.1. Zamawiający może skorzystać z opisanego w SWZ prawa opcji – zmniejszenie do 40 % wielkości
zamówienia podstawowego (w przypadku skorzystania z prawa opcji zamówienie 15 000 sztuk zestawów może
ulec zmniejszeniu maksymalnie o 40 %).
4.6.2. Gwarantowana ilość jaką zamawiający zamówi wynosi 9 000 sztuk zestawów.
4.6.3. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w sytuacji konieczności zmniejszenia dostaw na skutek zmiany
sytuacji epidemiologicznej w związku z Covid -19, która jest nieprzewidywalna.
4.6.4. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też
nieskorzystanie przez zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla wykonawcy do dochodzenia
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego.
4.6.5. Zamawiający poinformuje wykonawcę czy i w jakim zakresie skorzysta z prawa opcji.
4.6.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w każdym momencie korzystania z
umowy zamówienia podstawowego.
4.6.7. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują
przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją
będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym oraz niezmienne w całym okresie realizacji umowy.
4.6.8. Zamawiający zastrzega, ze ilość zestawów przewidziana w ramach prawa opcji jest wielkością
maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb zamawiającego w trakcie trwania
umowy.
II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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 stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały zawarte w projekcie postanowień
umowy, stanowiących załącznik do SWZ.

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.1.8)

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

26/03/2021
S60
https://ted.europa.eu/TED

3/5

Dz.U./S S60
26/03/2021
148992-2021-PL

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/04/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 20/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarci nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprze odszyfrowanie.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Członkowie komisji przetargowej.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

4/5

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Strona prowadzonego postępowania (bip.rckik-bydgoszcz.com.pl).
2. Podstawy wykluczenia – zgodnie z dokumentami zamówienia.
3. Przystępując do procedury przetargowej wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w kwocie oraz formie
określonej w SWZ do terminu upływu składania ofert.
4. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z art. 139 ustawy Pzp.
5. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/
portal) oraz poczty elektronicznej e-mail (krew@rckik-bydgoszcz.com.pl ).

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2021
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