
TABLICA  OGŁOSZEŃ /strona  internetowa zamawiającego 
SPZOZ-ZP/9D/2017         Kępno, dnia 25.08.2017r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
 

Dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z 
dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z kooksymetrią dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe               Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich UENie  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 
30854800000, ul. ul. Szpitalna  7 , 63600   Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 827 300, e-mail 
szpital@sz.kepno.pl, faks 627 827 401.  
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kepno.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez 
każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  -  www.szpital.kepno.pl (BIP-zamówienia publiczne)  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Tak    -   www.szpital.kepno.pl (BIP)  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne Nie  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów 
kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z kooksymetrią 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  
Numer referencyjny: SPZOZ-ZP/9D/2017  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych :  Zamówienie podzielone jest na części: Nie  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania 
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 
odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań 



równowagi kwasowo – zasadowej z kooksymetrią dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie. Kod według CPV 33.69.65.00-0. Szacunkowa ilość badań oraz prób kontrolnych, odczynników , kalibratorów 
materiałów kontrolnyc i zużywalnych, opis warunków granicznych analizatora parametrów krytycznych z 
kooksymetrią zostały podane w załącznikach nr 2 i nr 3 do SIWZ stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji.  
II.5) Główny kod CPV: 33696500-0  
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 
ustawy Pzp: Nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie: w miesiącach:  36    
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych warunków  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający 
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 3 USTAWY PZP:  
7.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: Wykonawca mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy w/w dokument, składa dokument o którym mowa w pkt. 7.3.1. 
SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospoda czego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W 
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu . 7.1.2. Odpisu 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 do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy . 7.1.3. Zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu, 7.1.4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie ,rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7.1.5. Oświadczenia 
Wykonawcy: 7.1.5.1. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administra- 
cyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w 
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdza- jących dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, 7.1.5.2. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienie publiczne, 7.1.5.3. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie 



z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz, U. z 2016r., poz. 716) 7.1.6. Oświadczenia Wykonawcy o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświad- czeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). UWAGA: 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajją- cego informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt.23 Ustawy, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
aktualnego na dzień skladania ofert oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 1a  
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
Złożona oferta musi zawierać: 1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty, 2. Wypełnione oświadczenia 
stanowiące załącznik 1a do Formularza Oferty 3. Wypełniony arkusz cenowy stanowiący załączniki nr 3 do SIWZ. 4. 
Wypełniony formularz WARUNKI GRANICZNE stanowiący załączniki nr 2 do SIWZ. 5. oświadczenie wymienione w 
pkt. 7.4. SIWZ 12.8.6. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: Nie  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   -0 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: NIE 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: NIE 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna : Nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena oferty brutto 60,00 

Jakość 40,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
IV.4) Licytacja elektroniczna : NIE 
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zmiany do umowy 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. W przypadku braku możliwości dostawy 
produktu objętego niniejszą umową z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zastąpienie 
jego innym produktem o innej nazwie handlowej i od innego producenta, z zastrzeżeniem, że musi on być tożsamy 



(w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ i ceną zawartą w ofercie wykonawcy) z produktem 
zaoferowanym pierwotnie w ofercie. 3. Z miana opisana w ust1. może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego 
po uprzedniej pisemnej informacji Wykonawcy zawierającej okoliczności i przyczyny konieczności wprowadzenia 
zamiany i czasu jej trwania oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów wymaganych w SIWZ. 4. Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany asortymentu zaoferowanego w ofercie na asortyment o lepszych parametrach 
technicznych, jakościowych, pod warunkiem, że cena nowego asortymentu nie ulegnie zmianie. 5. Zamawiający 
dopuszcza możliwość wykreślenia określonych pozycji asortymentowych z Formularza cenowego w przypadku zmian 
przepisów prawa, na podstawie których wynika obowiązek wycofania ze sprzedaży określonego asortymentu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość w miejsce wykreślonego asortymentu wprowadzenie nowego (zastępczego 
produktu), gdy asortyment wykreślony, jest istotny z punktu widzenia Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w 
tym przypadku możliwość zmiany ceny na nowy (zastępczy produkt) po uprzednich negocjacjach z Zamawiającym. 
Dokonanie w/w zmian może nastąpić wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy na 
podstawie przedłożenia dokumentów źródłowych, z których jednoznacznie wynikać będzie konieczność wycofania z 
rynku określonego asortymentu. 6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany: -
numeru katalogowego produktu, - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, -przedmiotowym / produkt 
zamienny, - sposobu konfekcjonowania, - liczby opakowań, wymiany / uzupełnienia elementów składowych, w 
sytuacji gdy: - wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany / udoskonalony, - 
wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu 
produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, -nastąpi zmiana organizacji pracy 
Zamawiającego, -zaistnieje konieczność wymiany/uzupełnienia elementów składowych w związku postępem 
technologicznym przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami asortymentowymi umowy, przy zachowaniu 
maksymalnej wartości umowy. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i 
nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 7. Zmiana rachunku bankowego, o którym mowa w § 4 ust. 8 
wymaga aneksu do umowy. 8. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany umowy w każdym przypadku, 
kiedy zmiany umowy są korzystne dla Zamawiającego z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2017-09-04, godz: 11:00,  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

 

 

 

 

       /-/ Marian Olejniczak 

      Z-ca Dyrektora SPZOZ w Kępnie 

Ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych 

 

 

 

 
 
 
 


