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Sekcja I: Instytucja Zamawiająca
I.1) Nazwa i adres:Radomski Szpital Specjalistyczny; 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, woj. Mazowieckie; tel. + 48
48 361-52-85, 361-52-13; e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl;
Adres do korespondencji:
Radomski Szpital Specjalistyczny Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia ; 26-610
Radom, ul. Lekarska 4 /Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji/
Adresy internetowe: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
I.2) Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zdrowie
I.4) Udzielanie 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: na zakup i dostawę odczynników dla potrzeb
Centralnego Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy do magazynu medycznego szpitala przy ul. Tochtermana 1 oraz do magazynu Centralnego
Diagnostycznego Laboratorium Medycznego przy ul. Tochtermana 1, 1 KOD NUTS: PL 128
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 – nie dotyczy
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu zakup i dostawa odczynników dla potrzeb Centralnego Medycznego
Laboratorium Diagnostycznego oraz Zakładu Patomorfologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego:
1) Część NR 1- Zestaw do aglutynacji lateksowej EPEC ( badania manualne)
2) Część NR 2 – Papierki do mierzenia ph wydzieliny z pochwy
3) Część NR 3 – Odczynniki do badań manualnych
4) Część NR 4 – Krążki z antybiotykami
5) Część NR 5 – Surowica do oznaczania Salmonella do aglutynacji szkiełkowej ( badania manualne)
6) Część NR 6- Krążki diagnostyczne (manualne)
7) Część NR 7 – Testy diagnostyczne dla potrzeb CMLD
8) Część NR 8 – Podłoża mikrobiologiczne (badania manualne)
9) Część NR 9 – Metoda dyfuzji z paska nasączonego gradientem antybiotyku
10) Część NR 10- Wskaźnik warunków beztlenowych
11) Część NR 11 - Asortyment do diagnostyki gruźlicy oraz do będącego własnością RSS aparatu Bactec MGIT 320
do hodowli prątka oraz lekowrażliwości na 5 leków SIRE i PZA
12) Część NR 12 – Podłoże AGAR RPMI
13) Część NR 13 – Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości. Liofilizowane preparaty szczepów
referencyjnych
14) Część NR 14- Kontrola KPC
15) Część NR 15- Pasek do oznaczania MIC z anidulafunginą

16) Część NR 16- Podłoża płynne do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych
17) Część NR 17 - Chlamydia
18) Część NR 18 – Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi
19) Część NR 19 – Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP
1020 I nr I
20) Część NR 20 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego LEICA TP
1020 I nr II
21) Część NR 21 – Pozostałe odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora tkankowego
LEICA TP 1020 I
22) Część nr 22 - odczynniki do wykonywania badań wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do technik
ELISA.
23) Część nr 23: odczynniki i akcesoria do aparatów, które są własnością R.Sz.S : Rapidlab 1265 , Rapidlab 348,
Rapidchem 744 oraz dzierżawę analizatora do badań : pH, pO2, pCO2, Cl , K, Na; Hematokrytu wraz zakupem
odczynników
24) Część nr 24: testy do diagnostyki autoprzeciwciał techniką immunofluorescencji pośredniej i testów
potwierdzenia , wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do wykonywania badań ( skaner, kołyska, mikroskop
fluorescencyjny)
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kod CPV: 33696500-0 – Odczynniki laboratoryjne, 384310000-8-aparatura do wykrywania i analizy, 336961006odczynniki do klasyfikacji grup krwi, 336966300-8- odczynniki chemiczne, Kod uzupełniający: LA21-3 Do użytku
laboratoryjnego
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA); nie
II.1.8) Części
To zamówienie jest podzielone na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej 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: 2.764.741,75 zł
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje; Odbiorca zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości poszczególnego towaru
w stosunku do ilości określonych w przedmiocie zamówienia. Zmniejszenie ilości towaru nie może przekroczyć
20% ilości określonej przez Odbiorcę w przedmiocie zamówienia.
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
W miesiącach: 48 m-cy
Informacje o częściach zamówienia:
Część nr 1
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 1: Zestaw do aglutynacji lateksowej EPEC (badania manualne)
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 48.673,15 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 48.673,15 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 2
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 2: Papierki do mierzenia ph wydzieliny z pochwy
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 24.288,00 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 24.288,00 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr 3
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 3: Odczynniki do badań manualnych
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 10.463,78 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 10.463,78 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 4
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 4: Krążki z antybiotykami
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 4.928,44 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 4.928,44 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 5
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 5: Surowica do oznaczania Salmonella do aglutynacji szkiełkowej / badania manualne.
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 13.006,22 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 13.006,22 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 6
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 6: Krążki diagnostyczne / manualne
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 24.445,87 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 24.445,87 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 7
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 7: Testy diagnostyczne
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 86.414,68 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 86.414,68 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 8
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 8: Podłoża mikrobiologiczne gotowe (badania manualne)
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 5.549,81 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 5.549,81 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 9
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 9: Metoda dyfuzji z paska nasączonego gradientem antybiotyku

2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 34.731,84 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 34.731,84 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 10
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 10: Wskaźnik warunków beztlenowych
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 2.963,14 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 2.963,14 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 11
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 11: Asortyment do diagnostyki gruźlicy oraz do będącego własnością RSS aparatu
Bactec MGIT 320 do hodowli prątka oraz lekowrażliwości na 5 leków SIRE i PZA
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 244.355,50 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 244.355,50 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 12
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 12: Podłoża AGAR RPMI
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 33.396,00 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 33.396,00 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 13
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 13: Szczepy kontrolne do wewnętrznej kontroli jakości.
Liofilizowane preparaty szczepów referencyjnych
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 1.926,85 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 1.926,85 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 14
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 14: Kontrola KPC
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 1.279,17 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 1.279,17 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 15
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 15: Pasek do oznaczania MIC z anidulafunginą
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego

3) Wielkość lub zakres: 971,52 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 971,52 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 16
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 16: Podłoża płynne do posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z dzierżawą
automatycznego analizatora do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych:
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, 384310000-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku
laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 279.012,45 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 279.012,45 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 17
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 17: Chlamydia
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 20.078,08 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 20.078,08 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 18
Nazwa:
1) Krótki opis: Część NR 18 – Płyty jednorazowe do oznaczania grup krwi
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 336961006, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 43.231,43 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 43.231,43 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 19
Nazwa:
1) Krótki opis: Część NR 19 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora
tkankowego LEICA TP 1020 I nr I
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 336966300-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 31.890,12 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 31.890,12 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 20
Nazwa:
1) Krótki opis: Część NR 20 - Odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora
tkankowego LEICA TP 1020 I nr II
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 336966300-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 419.469,97 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 419.469,97 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 21
Nazwa:

1) Krótki opis: Część NR 21 - Pozostałe odczynniki do badań histopatologicznych manualnych i do procesora
tkankowego LEICA TP 1020 I
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 49.642,26 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 49.642,26 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 22
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 22-odczynniki do wykonywania badań wraz z dzierżawą automatycznego analizatora
do technik ELISA.
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, 384310000-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku
laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 411.641,00 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 411.641,00 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 23
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 23-odczynniki i akcesoria do aparatów, które są własnością R.Sz.S : Rapidlab 1265 ,
Rapidlab 348, Rapidchem 744 oraz dzierżawę analizatora do badań : pH, pO2, pCO2, Cl , K, Na; Hematokrytu
wraz zakupem odczynników
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, 384310000-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku
laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 674.800,00 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 674.800,00 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr 24
Nazwa:
1) Krótki opis: Część nr 24- testy do diagnostyki autoprzeciwciał techniką immunofluorescencji pośredniej i
testów potwierdzenia , wraz z dzierżawą sprzętu niezbędnego do wykonywania badań ( skaner, kołyska,
mikroskop fluorescencyjny)
2) wspólny słownik Zamówień (CPV) 33696500-0, 384310000-8, Słownik uzupełniający LA21-3 Do użytku
laboratoryjnego
3) Wielkość lub zakres: 297.520,75 zł netto
Szacunkowa wartość bez VAT: 297.520,75 zł
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
W miesiącach:
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1.) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający określa wadium w kwocie:
1) Część nr 1: 973,46 zł
2) Część nr 2: 485,76 zł
3) Część nr 3: 209,28 zł
4) Część nr 4: 98,57 zł
5) Część nr 5: 260,12 zł
6) Część nr 6: 488,92 zł
7) Część nr 7: 1.728,29 zł
8) Część nr 8: 111,00 zł
9) Część nr 9: 694,64 zł
10) Część nr 10: 59,26 zł

11) Część nr 11: 4.887,11 zł
12) Część nr 12: 667,92 zł
13) Część nr 13: 38,54 zł
14) Część nr 14: 25,58 zł
15) Część nr 15: 19,43 zł
16) Część nr 16: 5.580,25 zł
17) Część nr 17: 401,56 zł
18) Część nr 18: 864,63 zł
19) Część nr 19: 637,80 zł
20) Część nr 20: 8.389,40 zł
21) Część nr 21: 992,85 zł
22) Część nr 22: 8.232,82 zł
23) Część nr 23: 13.496,00 zł
24) Część nr 24: 5.950,42 zł
2. Wadium musi być wniesione do dnia 2015.06.23 do godz. 13:00
rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i /lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury lub rachunku
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców , której zostanie udzielone zamówienie: nie dotyczy
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:
III.2.1.1). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a). spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. dotyczące:
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
 posiadania wiedzy i doświadczenia;
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie uszczegóławia tych warunków w postępowaniu
Wykonawcy
wspólnie
ubiegający
się
o
udzielenie
zamówienia
powinni
wykazać,
że warunek określony powyżej spełniają łącznie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert na podstawie złożonego wraz z ofertą
oświadczenia według metody „ spełnia/ nie spełnia”
 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 tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw
do
wykluczenia
z
powodu
niespełniania
warunków,
o
których
mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
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że warunek określony powyżej spełniają każdy z osobna.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunków wymaganych od
Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych wraz z ofertą
oświadczeń i dokumentów,
c) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków

dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy , który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
d) 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 tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1)mających siedzibę na terytorium RP
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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 ustawy, 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 – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem,
2)mających siedzibę poza terytorium RP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada w
zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Nie zalega z uiszczeniem 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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, 10i 11 ustawy –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym pkt. 2), lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 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 przed notariuszem.
3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. B od 1 do 7.
4. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.1.1.2. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W
CELU
POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
A) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru załączonego do SIWZ,
B) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru załączonego do SIWZ,

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 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 składnia ofert,
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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,
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
C) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) mających siedzibę na terytorium RP
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
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 ustawy, 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 – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem,
2) mających siedzibę poza terytorium RP
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada w
zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2. Nie zalega z uiszczeniem 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
3. Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) 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 ustawy –
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w powyższym ppkt. 2), lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 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 przed notariuszem.
D)
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w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach opisanych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
które będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. B i C

E) Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust.2b odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
F) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
10. Podwykonawcy
10.1. Wykonawca zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy (należy wskazać w formularzu oferty pkt. 10).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie złożonych wraz ofertą
oświadczeń i dokumentów zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych
warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie złożonych wraz ofertą
oświadczeń i dokumentów zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający że oferowany towar oznaczony jest znakiem
CE oraz dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia,
2) Oferowane produkty muszą spełniać wymagania jakościowe określone w opisie przedmiotu zamówienia
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że warunek określony powyżej spełniają łącznie.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie
spełnia” na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego w pkt. 2 należy przedłożyć:
1) dokument potwierdzający że oferowany towar oznaczony jest znakiem CE oraz dopuszczony do stosowania
w służbie zdrowia
2) opisy lub fotografie produktów (do wyboru wykonawcy), które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego – dotyczy dzierżawy
analizatora/sprzętu.
3) wypełnioną specyfikację techniczną zgodnie z oferowaną częścią
4) Karty charakterystyki dla odczynników zawierających substancje niebezpieczne.
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 – Cena – 95%, Termin płatności – 5%
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: RSS/ZPFSZ/P-25/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia – nie
IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2015.06.23 do godz. 13:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom – nie dotyczy
IV.3.6) Język, w którym 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: 2015.06.23 do godz. 13:30.
Miejscowość: Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 26-610 Radom pok. 411
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa
Sekcja VI. Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1.1) pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie,
1.2) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
1.3) wypełniony formularz oferty,
1.4) wypełniony formularz cenowy zgodnie z oferowaną częścią,
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany do umowy:
2.1. W przypadku dostawy odczynników
a) ceny jednostkowe netto mogą ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy
w oparciu o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku
obowiązywania umowy,
b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - stawka podatku VAT zmienia się
od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje
bez zmian, ulegnie natomiast zmianie cena brutto
c) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron
d)
Odbiorca
zastrzega
sobie
prawo
zakupu
mniejszej
ilości
poszczególnego
towaru
w stosunku do ilości określonych w przedmiocie zamówienia. Zmniejszenie ilości towaru nie może przekroczyć
20% ilości określonej przez Odbiorcę w przedmiocie zamówienia.
2.2. W przypadku dzierżawy analizatora/sprzętu:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przepisami prawa - stawka podatku VAT zmienia się
od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje
bez zmian
b) Przedmiotem zmian treści umowy mogą być również zmiany adresowe stron
c) W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia będącego przedmiotem umowy lub zastąpienia urządzenia
nowszym dopuszcza się zmianę na nowy sprzęt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie zaoferowanej
w ofercie.
3. Termin realizacji umowy:
Dostawa odczynników: 48 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Dostawa analizatora/sprzętu: 30 dni od daty zawarcia umowy.
Dzierżawa analizatora/sprzętu: przez okres 48 m-cy - licząc od daty dostarczenia, zamontowania, uruchomienia i
sporządzenia protokołu przekazania przedmiotu umowy.
VI.4.) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych ; ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; Polska
Tel. +48 224587702, fax. +48 224587700
VI.4.2) Składanie 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, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań – Urząd Zamówień Publicznych ul.
Postępu 17a; 02-676 Warszawa; Polska, tel. +48 224587702, fax. +48 224587700

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: dnia 2015.05.12 pod nr 2015-063232

Andrzej Pawluczyk
…………………………..…………………
podpis osoby upoważnionej
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