Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pcz.org.pl/

Kamienna Góra: dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z materiałami
zużywalnymi i odczynnikami w systemie zamkniętym na potrzeby Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 78779 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul.
Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dzierżawa analizatora
immunochemicznego wraz z materiałami zużywalnymi i odczynnikami w systemie zamkniętym na
potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego wraz z
materiałami zużywalnymi (system zamknięty) na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Górze Sp.z o.o na okres 36 miesięcy. Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub
używany, demonstracyjny lub testowy. Rok produkcji analizatora: 2010 lub nowszy. Proponowany
aparat winien być w pełni sprawny. Oferowane urządzenie winno spełniać wymagania techniczne,
być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów. Zamawiający dopuszcza
wersję nową lub używaną demonstracyjną (używaną) analizatora. Oferowane urządzenie winno
spełniać wymagania techniczne, być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych
zakupów. Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych,
winno gwarantować bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniać wymaganą
jakość badań diagnostycznych. Aparat winien posiadać wszelkie aktualne (ważne) dokumenty, tj.
atesty, certyfikaty CE. Dostawca zapewni aktualizację oprogramowania w miarę powstawania
nowych wersji przez cały czas okresu użytkowania aparatu o ile urządzenie takie posiada.
Zamawiający informuje, że w laboratorium zostanie wdrożony system informatyczny KS-SOLAB
firmy KAMSOFT. System zostanie wdrożony do dnia 15.06.2015r. Szczegółowe warunki
dotyczące dzierżawy, gwarancji, obsługi technicznej, płatności określają istotne postanowienia
umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6, 38.43.45.80-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wpłaty wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, zrealizował co najmniej 1 dno zamówienie polegające na dostawie
analizatora immunochemicznego lub dzierżawie analizatora immunochemicznego
wraz z dostawą odczynników
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) 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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
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z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- Wypełniony/ uzupełniony dokument potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego
dotyczących analizatora, - oświadczenie, że oferowany wyrób (analizator) i wyroby (odczynniki)
zostały zgłoszone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w
ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, nr 107 poz.679 z
późniejszymi zmianami) Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie zamawiającego
przedstawić dokument urzędowy potwierdzający spełnienie tego warunku - opis czy prospekt na
oferowany aparat, - w przypadku odczynników (reagentów), które zawierają substancję
niebezpieczną i podlegają przepisom ustawy z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach
chemicznych (Dz. U. 2001.11.84 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu z dnia 03.07.02 w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 2002.140.1171
z późn. zm.) Wykonawca winien dołączyć do oferty wykaz odczynników zawierających substancje
niebezpieczne bądź karty charakterystyk w formie oryginału/ kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w wersji papierowej lub elektronicznej (płyta CD) na
oferowane towary (odczynniki)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - koszt czynszu dzierżawnego - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) wystąpi siła wyższa mająca wpływ na realizację umowy, 2) zachodzi konieczność zmiany
terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w
chwili podpisania umowy, 3) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana
taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
4) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku
VAT, 5) zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, o ile nie jest to sprzeczne
z postanowieniami SIWZ, korzystnej dla Zamawiającego zmiany terminu i sposobu płatności za
realizację przedmiotu zamówienia, 6) numeru katalogowego produktu (zmiana numeru
katalogowego nie wymaga aneksowania umowy), nazwy produktu przy zachowaniu jego
parametrów, 7) sposobu konfekcjonowania, 8) liczby opakowań, 9) wymiany/uzupełnienia
składowych aparatury w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę
produkt zmodyfikowany/udoskonalony, 10) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie
gorszych od produktu objętego umową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pcz.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra
dział zamówień publicznych.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul.
Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z
dzierżawą analizatora immunochemicznego wraz z materiałami zużywalnymi (system zamknięty)
na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.z o.o na okres 36 miesięcy.
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Zamawiający dopuszcza analizator nowy lub używany, demonstracyjny lub testowy. Rok produkcji
analizatora: 2010 lub nowszy. Proponowany aparat winien być w pełni sprawny. Oferowane
urządzenie winno spełniać wymagania techniczne, być kompletne i gotowe do użytku bez żadnych
dodatkowych zakupów. Zamawiający dopuszcza wersję nową lub używaną demonstracyjną
(używaną) analizatora. Oferowane urządzenie winno spełniać wymagania techniczne, być
kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów. Oferowane urządzenie, oprócz
spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, winno gwarantować bezpieczeństwo
pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniać wymaganą jakość badań diagnostycznych.
Aparat winien posiadać wsze przesłane w dniu 2015-05-29 zostało opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 2015-05-29 (numer ogłoszenia 78779).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na
biuletynzp@uzp.gov.pl
Urząd Zamówień Publicznych.
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