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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284198-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
2014/S 158-284198

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Osoba do kontaktów: Iwona Mrowiec-Pawlik
50-345 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl
Faks:  +48 713281713
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie 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
Dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań immunohematologicznych wykonywanych u
krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej
i manualnej wraz z dzierżawą stosownego sprzętu oraz dzierżawą systemu do zdalnej autoryzacji wyników
badań serologicznych w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL514,PL516

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników, kart i krwinek wzorcowych do badań
immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców i biorców krwi i jej składników mikrometodą
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kolumnową z wykorzystaniem technik automatycznej i manualnej wraz z dzierżawą stosownego sprzętu oraz
dzierżawą systemu do zdalnej autoryzacji wyników badań serologicznych w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we
Wrocławiu;
1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ: I rozdz.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696100, 33696200, 33127000, 30200000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 266 739,95 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
20/P/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 118-209417 z dnia 21.6.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

4.8.2014

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
DiaHem AG Diagnostic Products
Schlosserstrasse 4
8180 Bulach
SZWAJCARIA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 546 140 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
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Wartość: 1 266 739,95 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

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

VI.2) Informacje dodatkowe:
1. Pełna treść projektu umowy znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem
nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:
a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT z zachowaniem wartości brutto umowy;
b) zmiana terminu obowiązywania umowy za zgodą Wykonawcy, tj. możliwość wydłużenia czasu trwania
dzierżawy urządzeń w związku z czasem niezbędnym do wykorzystania odczynników, kart i krwinek
wzorcowych będących przedmiotem umowy – wtedy wartość przedmiotu umowy ulegnie zmianie o koszt
dodatkowej dzierżawy (ilość dodatkowych miesięcy, jednak nie więcej niż 6, pomnożona przez koszt
jednomiesięcznej dzierżawy urządzeń podany w ofercie);
c) zmiana nazwy własnej /nr katalogowych odczynników, kart i krwinek wzorcowych – zmiana ta może być
związana z ulepszeniem składu jakościowego w/w lub podyktowana zmianą procesu technologicznego
produkcji, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a wyrób będzie
spełniał wszelkie wymagania diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, potwierdzone stosownymi dokumentami;
d) zmiana terminów ważności odczynników, kart i krwinek wzorcowych – zmiana ta może być związana
z koniecznością przyspieszenia dostawy, przedłużającym się czasem akceptacji wyników postępowania,
opóźnieniami związanymi ze zwalnianiem serii i nie będzie miała wpływu na stopień wykorzystania wyrobu;
e) zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw odczynników, kart i krwinek wzorcowych (liczba,
miejsce dostawy, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić na skutek negatywnych okoliczności
mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności transportowych, celnych, opóźnień związanych
ze zwalnianiem serii, jak również w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu;
f) zmiana nazwy własnej /nr katalogowych wyposażenia dodatkowego dot. analizatora serol. oraz urządzeń
wchodzących w skład systemu do zdalnej autoryzacji wyników badań serol. w wyniku awarii sprzętu niemożliwej
do usunięcia– pod warunkiem, że urządzenia te będą spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ i że nie
są gorsze niż zaoferowane w ofercie,
g) zmiany cen – w następujących przypadkach:
1) zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę
odczynników, kart i krwinek wzorcowych będących przedmiotem zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian
jakie będą miały miejsce, będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu
zamówienia o zmienną wartość ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia;
2) zmiany na korzyść Zamawiającego na skutek:
— udzielonych rabatów,
— promocji,
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— zmiany na korzyść Zamawiającego kursów walutowych.
h) zmiana danych Wykonawcy ( np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikając z przekształcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej.
3.Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżenie art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo
zamówień publicznych, w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego skutkującej brakiem możliwości realizacji
przedmiotu umowy,
b) powstania nadzwyczajnych okoliczności (niebędących „siłą wyższą”), grożące rażącą stratą, których strony
nie przewidziały przy zawarciu umowy.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
j.w.

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy określone są w art. 182 ustawy P.z.p.
(D.U.- t. j. - z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
j.w.

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.8.2014


