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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527432-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kędzierzyn-Koźle: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 231-527432

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5
Kędzierzyn-Koźle
47-200
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kozioł
Tel.:  +48 774062566
E-mail: ekoziol@e-szpital.eu 
Faks:  +48 774062567
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.e-szpital.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 probówek, odczynników, testów, sprzętu laboratoryjnego oraz dzierżawa analizatorów dla SP ZOZ w
Kędzierzynie-Koźlu
Numer referencyjny: AZ-P.2018.19

II.1.2) Główny kod CPV
33696500

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Zamówienie zostało podzielone na 21 pakietów opisanych w pkt III.3 SIWZ.

mailto:ekoziol@e-szpital.eu
www.e-szpital.eu
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/21 do SIWZ.
3. Oferowany przedmiot zamówienia (dotyczy wyrobów medycznych) musi spełniać wymogi określone w pkt
III.5 SIWZ.
4. W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca winien
dostarczyć dokumenty określone w pkt III.6 SIWZ.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych - wg załącznika nr 2/7 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 85,00 PLN. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %, Termin
rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady / nieprawidłowości - 30 %, Kara umowna 10 %. Szczegółowy opis
kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI.4 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa testów do oznaczania MIC
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa testów do oznaczania MIC – wg załącznika nr 2/18 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 250,00 PLN. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %, Termin
rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady / nieprawidłowości - 30 %, Kara umowna 10 %. Szczegółowy opis
kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI.4 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa testów, odczynników i krążków do identyfikacji drobnoustrojów
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa testów, odczynników i krążków do identyfikacji drobnoustrojów – wg załącznika nr 2/20 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 375,00 PLN. Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %, Termin
rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady / nieprawidłowości - 30 %, Kara umowna 10 %. Szczegółowy opis
kryteriów oceny ofert opisano w pkt XVI.4 SIWZ.

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 172-390022

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 18

Nazwa:
Dostawa testów do oznaczania MIC

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 20

Nazwa:
Dostawa testów, odczynników i krążków do identyfikacji drobnoustrojów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca dołączy do oferty dokumenty wymienione w pkt VII.A.6 SIWZ.
2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390022-2018:TEXT:PL:HTML
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, w oryginale (w formie pisemnej w postaci
papierowej).
3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert i przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia dokumentów/oświadczeń wymienionych w pkt VII.B.2 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Odwołanie
przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
Pzp. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia
odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego, 5) opisu
przedmiotu zamówienia, 6) wyboru najkorzystniejszej oferty. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,
do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2 Pzp. 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej
czynności. 10. Na czynności, o których mowa w ust. 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2 Pzp. 11. Terminy na wniesienie odwołań określono w art. 182 Pzp. 12. Szczegółowe informacje dotyczące
środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/11/2018
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