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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24253-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Odczynniki do badania krwi
2018/S 012-024253

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
50-345 Wrocław
Polska
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl 
Faks:  +48 713281713
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
„Dostawa testów do wykrywania markerów wirusologicznych i kiłowych metodą chemiluminescencji tj. antygenu
HBs z testem potwierdzenia, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV 1 /2 i anty-Treponema pallidum wraz z materiałami
zużywalnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą dwóch analizatorów do wykonywania przedmiotowych
testów w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS PL514

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
„Dostawa testów do wykrywania markerów wirusologicznych i kiłowych metodą chemiluminescencji tj. antygenu
HBs z testem potwierdzenia, przeciwciał anty-HCV, anty-HIV 1 /2 i anty-Treponema pallidum wraz z materiałami

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
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zużywalnymi, kalibracyjnymi i kontrolnymi oraz dzierżawą dwóch analizatorów do wykonywania przedmiotowych
testów w okresie 36 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab.
Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33696200, 38434520, 33124130, 33124100

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 062 892,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Opinia jakościowa. Waga 10
3. Rozwiązania techniczne. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
16/P/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 017-028603 z dnia 25.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 200-412541 z dnia 18.10.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

27.12.2017

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6b
01-531 Warszawa
Polska

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28603-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412541-2017:TEXT:PL:HTML
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 3 062 892,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: 
liczbę lat: 3

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim: 
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 67
ust 1 pkt 7 do 10 % zamówienia podstawowego, w zakresie, jeżeli Zamawiający przebada 270 000 donacji w
kierunku obecności HBV, HCV, HIV i Treponema pallidum i wykona 3 000 badań kontrolnych dawców i innych
wg potrzeb pracowni przed upływem 36 miesięcy. Zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do
nabywania wyrobów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną
lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.
Warunki ewentualnych zamówień, o których mowa powyżej nie mogą być gorsze dla Zamawiającego niż
zaproponowane w umowie podstawowej.

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
jw

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Informacja o terminach składania odwołań znajduje
się w ustawie Pzp w dziale VI Środki Ochrony Prawnej

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.1.2018

www.uzp.gov.pl

