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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411589-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 182-411589

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Czaczkowska, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok
Tel.:  +48 857409433
E-mail: rczaczkowska@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 857409433
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.usk.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych
do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.
Numer referencyjny: 24/SZ/2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:rczaczkowska@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
www.usk.bialystok.pl
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33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów
zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 w okresie 24 miesięcy
licząc od daty zawarcia umowy

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 423 211.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podłoża
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Mikrobiologiczne USK w Białymstoku ul. Żurawiej 14

II.2.4) Opis zamówienia:
Podłoża do transportu materiałów (transportowe, transportowo–wzrostowe) i do hodowli bakterii istotnych
w chorobotwórczości człowieka, odczynniki do wykonywania lekooporności manualnej tych bakterii oraz
wykrywanie ich mechanizmów oporności

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 088.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Karty i dzierżawa analizatora mikrobiologicznego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Mikrobiologiczne USK w Białymstoku ul. Żurawiej 14

II.2.4) Opis zamówienia:
Automatyczna identyfikacja i lekooporności bakterii istotnych w chorobotwórczości człowieka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 205 189.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Butelki i dzierżawa aparatu
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium Mikrobiologiczne USK w Białymstoku ul. Żurawiej 14

II.2.4) Opis zamówienia:
Podłoża do posiewów krwi, płynów z jam ciała dzierżawę aparatu do automatycznego monitoringu hodowli oraz
utworzenie sieci informatycznej w Laboratorium Mikrobiologicznym

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 934.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
3) zdolność technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia:
1) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach i odbywa się dwuetapowo:
a) Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji
zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca o nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 3 do SIWZ.
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b) Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane
na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie
Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.
2) Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane
przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie
przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym
wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.
4) Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów
lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega
wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią przybliżoną ilość towaru
przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z
tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne
roszczenia wobec Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Towar, wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ, jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z
obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.



Dz.U./S S182
21/09/2018
411589-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

21/09/2018 S182
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

4. Termin ważności oferowanego asortymentu będzie zgodny załącznikiem nr 1 do SIWZ. Wszystkie odczynniki
należy dostarczyć bezpośrednio do Laboratorium Mikrobiologicznego do godziny 12 w terminie do maksimum 7
dni roboczych od daty złożenia zamówienia faksem.
5. Dostawa oraz przekazanie do eksploatacji aparatury nastąpi w terminie do 21 dni roboczych – od daty zawar

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: 30/10/2018
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: 30/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Pokój Zamówień Publicznych pok. 23 (budynek A, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok)

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 8 465,00 PLN (3 Pakiety
łącznie), dla ofert częściowych w wysokości: pakiet nr 1 – 2 322,00 PLN, pakiet nr 2 – 4 104,00 PLN, pakiet nr 3
– 2 039,00 PLN
Wykaz dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego, o którym
mowa w art. 25 ust. 1
Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej
oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI
w zakresie danego Pakietu.
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Jednocześnie Zamawiający, w myśl art. 26 ust. 2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
I. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia
warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczeń, ani dokumentów w tym zakresie.
II. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku
podstaw do wykluczenia:
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności (załącznik nr 6a do SIWZ).
4. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o Zamówienia Publiczne (załącznik nr 6b do SIWZ).
III. Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
Do oferty powinna być dołączona pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego d.s. Lekowrażliwości
Drobnoustrojów dotycząca krążków (pakietu 1 poz. 22) i dotycząca pasków (pakietu 1 poz. 18)
Uwaga:
W przypadku wątpliwości Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów,katalogów, opisów czy próbek
potwierdzających spełnianie parametrów/warunków, które zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ a
także poświadczenia autentyczności przedstawionych dokumentów lub próbek. Dokumenty i próbki te zostaną
udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
IV. Podmioty zagraniczne:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt. II.1, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa, tj. najpierw dokonanie
oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2018


