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Umieszczono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
oraz stronie internetowej po przekazaniu ogłoszenia 

do BZP w dniu      16 - 06 - 2016r. 
 o numerze      88507  - 2016  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 

Bochnia:                   

DOSTAWA 

odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250 
będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i 

eksploatacyjnymi  
dla  

Samodzielnego Publicznego  Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni 

Numer ogłoszenia:    88507   - 2016; data zamieszczenia:    16 - 06 - 2016 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –  

Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego VITROS 250 
będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i eksploatacyjnymi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1)      NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej                      
32-700 Bochnia ul. Floris 16 , woj. małopolskie, tel. 14-612-44-67, 14-611-70-28,            
faks 14- 611-63-11. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.spmzozwbochni.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 odczynników do badań biochemicznych do analizatora biochemicznego 
VITROS 250 będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz z materiałami kontrolnymi i 
eksploatacyjnymi  
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II.1.2)   Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4)   Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                                
Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do badań biochemicznych do analizatora 
biochemicznego VITROS 250  będącego w użytkowaniu Zamawiającego wraz materiałami 
kontrolnymi i eksploatacyjnymi. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych 
warunków zamówienia.        

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

II.1.5)   Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0 

II.1.6)   Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie 

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

II.2)     CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONA NIA:                                 
Sukcesywna dostawa w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od 01-07-2016r. 

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

III.1)   WADIUM 

� Informacja na temat wadium :     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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

III.3.2)    Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

III.3.3)   Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

III.3.4)   Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

III.3.5)   Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 

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: 

� Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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: 



Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotne j 
32-700 Bochnia, ul. Floris 16   tel. 14-612-44-67; 14-611-70-28;  fax: 14-611-63-11 

Oznaczenie sprawy :      12 /ZP/SPMZOZ/2016 

 4

• 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 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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  dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej. 

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 
1. Dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i 

do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. 
z 2010r.  Nr 107, poz. 679 z późn. zm. ), a w szczególności:  spełniają tzw. wymagania 
zasadnicze określone w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia uwzględniającym 
wymagania wspólnotowego, w zakresie projektowania, wytwarzania, opakowania i 
oznakowania tych wyrobów, wystawiono dla nich deklarację zgodności, oznakowano je 
znakiem zgodności CE 

2. Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami 
europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i 
nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru – Zamawiający wymaga złożenia stosownego 
oświadczenia. 

3. Oświadczenie, że zaoferowane produkty objęte przedmiotem zamówienia mają 
gwarantowany termin ważności co najmniej  6 miesięcy od dnia dostawy 

                                  

III.6)   Inne dokumenty 

          Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III. 4)  albo w pkt. III.5) :  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać. 
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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:                
               a)    – cena   :  Kc    - maksymalna ilość  -  90 pkt  
            b)    – termin zrealizowania zamówionej partii :  Kt - maksymalna ilość  -  10 pkt 

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: 

a. w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany 
prawne po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących 
strony, zmiana siedziby - adresu 

b. konieczności wprowadzenia zmian w cenie jednostkowej brutto wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w SIWZ – zmiana stawki podatku VAT, 
zmiana stawek opłat celnych. 

c. cena jednostkowa netto wykazana w Załączniku Nr 1 do umowy – Formularz 
asortymentowo-cenowy może ulec zmianie w przypadku udokumentowania zmiany 
ceny jednostkowej netto wprowadzonej przez producenta i pisemnego przekazania 
Zamawiającemu z 14-dniowym wyprzedzeniem nowych cen do akceptacji 

d. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie  wynikająca ze zmian 
ilościowych produktów oraz zmiany ceny jednostkowej brutto uwzględniającej  treść 
pkt. b i c 

e. sposobu i terminów dostarczania poszczególnych sukcesywnych dostaw 
f. zmiana okresu realizacji umowy, 
g. dostarczenia produktu/produktów o parametrach wyższych, zmodyfikowanych bądź 

udoskonalonych  i spełniające warunki określone w  umowie w stosunku do  
zestawienia asortymentowo-cenowego  złożonej oferty  – bez zmiany ceny ofertowej 
netto 

h. wystąpienia przejściowego  braku produktu na rynku przy jednoczesnej możliwości 
dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową w cenie jednostkowej netto złożonej oferty 

i. dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową o innej nazwie, z innym numerem katalogowym oraz z uzgodnioną nową ceną 
jednostkową brutto na skutek wycofania produktu z obrotu przez instytucję do tego 
powołaną wzgl. z uwagi na postęp technologiczny 
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j. wprowadzenie nowego produktu pozwalającego na poszerzenie zakresu badań 
biochemicznych wynikających z potrzeb zaleceń lekarskich. Strony wyrażają zgodę na 
wprowadzenie do formularz asrtymentowo-cenowego produktu o nowej nazwie z 
ustalonymi składnikami cenowymi. 

 

IV.4)    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)    Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.spmzozwbochni.pl 

     Specyfikację istotnych warunków zamówienia odpłatnie można uzyskać pod adresem:  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,  ul. Floris 16, 32-700 
Bochnia, Sekretariat pok. nr 39 w godz. 900 - 1400 

IV.4.4)    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert          27 czerwca 2016r. godzina 1000, 

miejsce:    Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ,                              
ul. Floris 16,  32-700 Bochnia,      Sekretariat pok. nr 39 

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

                W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą dopuszcza się zmianę tego terminu na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. ) 

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 

Bochnia, dnia 15 czerwca 2016r. 
 

Kierownik SPMZOZ 


