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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219187-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
2019/S 091-219187

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Wrocław
50-345
Polska
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl 
Faks:  +48 713281713
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.rckik.wroclaw.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:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy
Numer referencyjny: 11/P/2019

II.1.2) Główny kod CPV
85145000

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
http://www.rckik.wroclaw.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy - szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanych badań / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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

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 określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, t. j.:
— na podstawie aktualnych przepisów o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. 2016, poz. 2245) -
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Że laboratorium / dział laboratoryjny danego Wykonawcy wykonujące/y usługę będącą przedmiotem
zamówienia jest wpisane/y do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów
Laboratoryjnych;
— na podstawie aktualnych przepisów o działalności leczniczej (Dz. U.2018, poz. 2190 ze zm.).
Że Wykonawca odpowiedzialny za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia jest wpisany do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
znajduje się w SIWZ w rozdziale IIII.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie wymaga
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie wymaga

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie wymaga
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie wymaga

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany do umowy zostały określone w SIWZ w
rozdziale XVI.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował skrócony termin na składanie ofert na podst. art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), po spełnieniu przesłanki
wynikającej z tego przepisu, a mianowicie Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które
zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, t.j.:
— wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach
dotyczących usług, zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.1.2019 r., a publikacja w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 30.1.2019 r. – nr ogłoszenia 2019/S 021-046629;

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46629-2019:TEXT:PL:HTML
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oraz
ww. wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone w dniu 30.1.2019 r. na stronie internetowej
Zamawiającego www.rckik.wroclaw.pl w zakładce przetargi.

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: 30/05/2019
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul.
Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, POLSKA, pokój s. 406.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
00 / 100 PLN) - szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale VI do SIWZ.
2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z tytułu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2.1. W związku z obowiązkiem art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający stawia wymóg
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018
r. poz. 917 z późn. zm.). Usługi będą wykonywane przez Osoby Wykwalifikowane wymienione w załączniku
nr 1. do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne
ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 143e ustawy Pzp.
2.2 Wykonawca zobowiązuje się, że ww. pracownicy – Osoby Wykwalifikowane wykonujący usługi, tj.
gwarantujący, że badania objęte umową są wykonywane zgodnie z zasadami GMP i GLP, będą w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

www.rckik.wroclaw.pl
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2.3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2.4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające
spełnienie wymogu wskazanego w ust. 1.
2.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 4 z pracownikami wykonującymi ww.
czynności określone w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 4 będzie traktowane jak niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
2.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww.
umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji ww. umowy o
zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę z poniższej liczby
wskazanych pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy o pracę wykazanych w załączniku
nr 1 do umowy.
2.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego zostały określone w SIWZ rozdział III pkt. F 1-3.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw.
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania znajdują się w SIWZ
w Rozdziale XVI oraz w ustawie Pzp.

www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw.
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2019


