
Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:

w w w .k r w io d aw s t w o .s l u p sk .p l

Slupsk: Uslugi dotyczace badania RNA-HCV, DNA-HBV I RNA-HIV metodami biologii

molekularnej w mater iale pobranym od dawców krwi

Numer ogloszenia:  226361 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014

Zamieszczanie ogloszenia:

Ogloszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Adres strony internetowej zamawiajacego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia:

II.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia:

II.1.6) Wspólny  Slownik Zamówien (CPV):

II.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie ofer ty czesciowej:

II.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie ofer ty wariantowej:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

 obowiazkowe.

 zamówienia publicznego.

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawla II w Slupsku , ul. Szarych Szeregów 21,

76-200 Slupsk, woj. pomorskie, tel. 059 8422021 do 23, faks 059 8427449.

 www.krwiodawstwo.slupsk.pl

 Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej.

 Uslugi dotyczace badania RNA-HCV, DNA-HBV I RNA-HIV m  odami

biologii molekularnej w materiale pobranym od dawców k wi.

 uslugi.

 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie

jednoczesnego badania: RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV metodami biologii molekularnej, w materiale pobranym od dawców krwi

2.Ilosc badan bedzie uzalezniona od ilosci donacji. 3.Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie badan maksymalnie dla 4 000 donacji.

4.W ramach umowy wykonawca: 1)wykona badania przekazan ch próbek na obecnosc RNA-HCV, DNA-HBV i RNA-HIV, 2) zapewni

wykonanie przedmiotowych badan codziennie, tj. w kazdy    en roboczy w okresie trwania umowy, z tym ze zamawiajacy przewiduje

przekazywanie próbek do badan 5 razy w tygodniu zgodni  z ustalonym z wykonawca harmonogramem. 3)przekaze wyniki

przeprowadzonych badan za pomoca poczty elektronicznej w dniu wykonania badania ale nie dluzej niz do godziny 8:00 dnia

nastepnego 4)jeden raz w tygodniu przekaze wyniki badan, o których mowa powyzej w formie wydruków komputerowych z numerami

poszczególnych donacji droga pocztowa listem poleconym. 5)W przypadku otrzymania wyniku dodatniego Wykonawca niezwlocznie

powiadomi telefonicznie o otrzymanym wyniku. 6)Wykonaw        li dokladne parametry próbek krwi przeznaczonych do badan

5.Przedmiotowe badania musza byc wykonywane zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz zaleceniami Instytutu

Hematologii i Transfuzjologii. 6.Zamawiajacy nie dopus cza mozliwosci skladania ofert czesciowych. 7.Zamawiajacy nie dopuszcza

mozliwosci skladania ofert wariantowych. 8.Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamówien uzupelniajacych. 9.Zamawiajacy nie

przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10.Zamawiajacy nie prowadzil dialogu technicznego. 11.Wspólny slownik zamówien CPV:

85145000-7 - uslugi swiadczone przez laboratoria medyczne..

 85.14.50.00-7.

 nie.

 nie.

 Zakonczenie: 31.12.2014.
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TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek

ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i  doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.4) Osoby  zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i f inansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JA     AJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIALU W POSTEPOWAN                GANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonaw   warunków, o których mowa w ar t . 22 ust. 1 us tawy, oprócz

oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu nalezy przedlozyc:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art . 24 ust. 1 ustawy, nalezy przedlozyc:

 Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Zamawiajacy uzna, ze wykonawca spelni warunek dotyczacy posiadania uprawnien do wykonywania uslug bedacych

przedmiotem zamówienia jesli wykaze, ze posiada aktualne zaswiadczenie uprawniajace do wykonywania przedmiotowych

badan 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 sluzbie krwi (Dz. U. z dnia 11 wrzesnia 1997 r.)

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

Zamawiajacy odstepuje od opisu warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu w tym zakresie na podstawie zlozonego prz    ykonawce wraz z oferta oswiadczenia o spelnianiu

warunków udzialu w postepowaniu, o którym mowa w rozdz    niniejszej SIWZ.

potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,  jezeli przepisy prawa nakladaja

obowiazek ich posiadania, w szczególnosci koncesje, zezwolenia lub licencje;

oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
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wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykaz nia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2

ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed  plywem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu

skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo skladania ofert;

lista podmiotów  nalezacych do tej samej  grupy kapitalowej  w  rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego  2007 r.  o ochronie

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, ze ni         do grupy kapitalowej;

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie wydaje sie

dokumentów, o których mowa w ust 5, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w którym okresla sie takze osoby

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, zlozone przed w   ciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w ust 5 pkt 1) stosuje sie odpowiednio. W przypadku oferty

skladanej przez wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzajace spelnianie

warunków o których mowa w art. 22 ust 1 sklada co najmniej jeden z wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, natomiast

dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie podlega wyk  czeniu sklada kazdy z wykonawców oddzielnie. 1. Oferta winna

zawierac wszystkie dokumenty i oswiadczenia wymienione   rozdziale 7 oraz: 1) Wypelniony i podpisany Formularz Ofertowy -

Zalacznik nr 3 do SIWZ

 przetarg nieograniczony.

cena oraz inne kryteria zwiazane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Odleglosc siedziby wykonawcy od siedziby zamawiajacego - 10

1.1. zmiana warunków i terminów przesylania i odbioru materialów do badan - zmiany te moga wystapic na skutek negatywnych

okolicznosci majacych bezposredni wplyw na organizacje transportu, trudnosci transportowych, niezaleznych od stron umowy takich

jak np. zmiany rozkladu jazdy pociagów, przeszkody komunikacyjne itp.; 1.2. zmiana warunków i terminów przesylania wyników badan

- zmiany te moga wystapic na skutek okolicznosci wskaz   ch w pkt. 1.1. niniejszego paragrafu 1.3. zmiany w obowiazujacych

przepisach prawa majace wplyw na przedmiot i warunki u   y oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Zamawiajacego i lub

Wykonawcy skutkujaca niemozliwoscia realizacji przedmi  u umowy; 1.4. powstania nadzwyczajnych okolicznosci (nie bedacych sila

wyzsza), grozacych razaca strata, których Strony nie p zewidzialy przy zawarciu umowy;

III.4.3) Dokumenty  podmiotów zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytor ium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk lada:

III.4.3.1) dokument wystawiony  w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

III.4.4) Dokumenty  dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty  niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryter ia oceny ofer t :  

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany  postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofer ty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunków zmian
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest  dostepna specyf ikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyf ikac je istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem:

IV.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert :

IV.4.5) Termin zwiazania ofer ta:

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie pos tepowania      ielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania srodków

pochodzacych z budzetu Unii  Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodków z pomocy udzielonej przez panstwa

czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mialy  byc przeznaczone na s finansowanie

calosc i lub czesci zamówienia:  

www.krwiodawstwo.slupsk.pl

 Siedziba Zamawiajacego osobiscie, poczta lub

pobrac ze strony internetowej Zamawiajacego....

 04.11.2014 godzina 10:00, miejsce:

Oferte nalezy zlozyc w siedzibie zamawiajacego w Slupsku - przy ul. Szarych Szeregów 21, w pok. nr 82 (sekretariat)..

 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

nie
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