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Kraków: Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi 

Numer ogłoszenia: 157905 - 2012; data zamieszczenia: 19.07.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika , 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4110833, 4211344, 4211186, faks 

012 4213765. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzieciecyszpital.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zamkniętego systemu 

do pobierania krwi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi w ramach 2 pakietów, 

których szczegółowy opis (wraz z formularzami cenowymi) zawiera załącznik nr 1B do 

SIWZ. 3.2. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy asortymentu określonego w zał. nr 1B 

do SIWZ według zamówień składanych przez pracownika Działu Farmacji zgodnie z 

asortymentem wskazanym w formularzu cenowym, stanowiących załączniki nr 1B do SIWZ. 

3.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do Działu 

Farmacji do siedziby Zamawiającego. 3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

niewykorzystania w pełni ilości zamawianych dostaw, a Wykonawca nie będzie miał z tego 

tytułu roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do 

zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje w ramach danej części do granic 

kwoty przedmiotowej umowy. 3.5. Zamawiający zastrzega, że wszystkie zaoferowane 

produkty muszą być odpowiednie do stosowania u dzieci. 3.6. Oferowane wyroby muszą być 

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

20.05.2010 roku o wyrobach medycznych. 3.7. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia 

zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne pod warunkiem zachowania norm, 

http://www.dzieciecyszpital.pl/


standardów, parametrów, którymi charakteryzuje się produkt wskazany przez 

Zamawiającego. W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia 

zachowania cech określonych w załączniku nr 1B do SIWZ. W przeprowadzonym dowodzie 

należy odnieść się do norm, standardów, parametrów i dokonać porównania, z którego musi 

wynikać, iż produkt oferowany, jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu 

wskazanego przez Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 18.3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20 % 

wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o dołączony do oferty wykaz dostaw - wzór załącznik nr 4 

do SIWZ i dokumenty dołączone do oferty. Wykonawca musi wykazać, że w 

ciągu ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert 

wykonał dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, 

każda o wartości minimalnej brutto: dla pakietu 1 - 20 00 000 PLN, dla pakietu 

2 - 10 000 PLN. Wykonawca musi też wykazać, poprzez załączenie 

dokumentu potwierdzającego, że wymienione dostawy zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie 

spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 



 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, 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 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 



III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

6.4.1. Oświadczenie wykonawcy, że oferowane dostawy posiadają odpowiedni 

dokument (np. deklarację zgodności) potwierdzającą, że oferowany wyrób 

medyczny spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679) oraz że Wykonawca 

zobowiązuje się do dostarczenia ww. dokumentów na każde żądanie 

Zamawiającego - zgodnie z załącznikiem nr 5. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

6.5.1. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 6.5.2. Formularz cenowy 

- zgodnie z załącznikiem nr 1B do SIWZ. 6.5.3. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa)do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 



1. Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 1) 

w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego 

sprzętu objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego sprzętu przez Wykonawcę innym o 

identycznych właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny 

zastępowanego, 2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez 

producenta - zmianę cen jednostkowych sprzętu z zachowaniem zasady proporcjonalności w 

stosunku do ceny objętej umową, 3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których 

mowa w §11, 4) w przypadku zmiany rachunku bankowego i innych danych stron, 2. W 

przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen sprzętu, o których 

mowa w ust. 1 pkt. 1), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 3. Strony nie 

przewidują możliwości podwyższenia cen i wartości umowy, o których mowa w §1 i §3, 

także w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT. 4. Zmiany umowy następują w 

formie pisemnych aneksów. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki 

Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 503 

Kraków. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 27.07.2012 godzina 09:30, miejsce: w Biurze Dyrekcji Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 - 

503 Kraków.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 

systemu aspiracyjnego umożliwiającego wybór techniki pobierania u dzieci starszych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 

systemu zamkniętego aspiracyjno-próżniowego umożliwiającego wybór techniki 

pobierania u dzieci młodszych. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


