
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Słupsk: Usługi dotycz ące badania RNA-HCV, DNA-HBV I RNA-HIV 

metodami biologii molekularnej w materiale pobranym  od dawców krwi  

Numer ogłoszenia: 217841 - 2014; data zamieszczenia : 15.10.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w 

Słupsku , ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8422021 do 23, faks 059 

8427449. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krwiodawstwo.slupsk.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi dotyczące badania RNA-HCV, DNA-

HBV I RNA-HIV metodami biologii molekularnej w materiale pobranym od dawców krwi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiot zamówienia 

obejmuje wykonanie jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV metodami biologii 

molekularnej, w materiale pobranym od dawców krwi 2.Ilość badań będzie uzależniona od ilości donacji. 

3.Zamawiający przewiduje przeprowadzenie badań maksymalnie dla 4 000 donacji. 4.W ramach umowy 

wykonawca: 1)wykona badania przekazanych próbek na obecność RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV, 2) 

zapewni wykonanie przedmiotowych badań codziennie, tj. w każdy dzień roboczy w okresie trwania 

umowy, z tym że zamawiający przewiduje przekazywanie próbek do badań 5 razy w tygodniu zgodnie z 

ustalonym z wykonawcą harmonogramem. 3)przekaże wyniki przeprowadzonych badań za pomocą poczty 

elektronicznej w dniu wykonania badania ale nie dłużej niż do godziny 8:00 dnia następnego 4)jeden raz w 

tygodniu przekaże wyniki badań, o których mowa powyżej w formie wydruków komputerowych z numerami 

poszczególnych donacji droga pocztową listem poleconym. 5)W przypadku otrzymania wyniku dodatniego 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi telefonicznie o otrzymanym wyniku. 6)Wykonawca określi dokładne 
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parametry próbek krwi przeznaczonych do badań 5.Przedmiotowe badania muszą być wykonywane 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zaleceniami Instytutu Hematologii i 

Transfuzjologii. 6.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 7.Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień 

uzupełniających. 9.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiający nie prowadził 

dialogu technicznego. 11.Wspólny słownik zamówień CPV: 85145000-7 - usługi świadczone przez 

laboratoria medyczne. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.14.50.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania uprawnień do 

wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia jeśli wykaże, że posiada aktualne 

zaświadczenie uprawniające do wykonywania przedmiotowych badań wydane zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii na podstawie art. 25 pkt.12 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z dnia 11 września 1997 r.) 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 
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Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 5, zastępuje sie 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. Terminy, o których mowa w ust 5 pkt 1) stosuje 

sie odpowiednio. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 

składa co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty 

potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. 1. Oferta 

winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 7 oraz: 1) Wypełniony i 

podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 3 do SIWZ 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1.1. zmiana warunków i terminów przesyłania i odbioru materiałów do badań - zmiany te mogą wystąpić na 

skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację transportu, trudności 

transportowych, niezależnych od stron umowy takich jak np. zmiany rozkładu jazdy pociągów, przeszkody 

komunikacyjne itp.; 1.2. zmiana warunków i terminów przesyłania wyników badań - zmiany te mogą 

wystąpić na skutek okoliczności wskazanych w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu 1.3. zmiany w 

obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji 

prawnej lub faktycznej Zamawiającego i lub Wykonawcy skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu 

umowy; 1.4. powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siła wyższą), grożących rażącą stratą, 

których Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krwiodawstwo.slupsk.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Siedziba 

Zamawiającego osobiście, pocztą lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego... 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.10.2014 

godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku - przy ul. Szarych 

Szeregów 21, w pok. nr 82 (sekretariat)... 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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