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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:148574-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Różne urządzenia i produkty medyczne
2016/S 084-148574
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
Osoba do kontaktów: Iwona Mrowiec-Pawlik
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 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
„Dzierżawa na 48 m-cy automatycznych separatorów przeznaczonych do rozdziału krwi pełnej na 10 stanowisk
dla Dz. Preparatyki Krwi w RCKiK we Wrocławiu”.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Dzierżawa
Kod NUTS PL514

II.1.3)

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

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: umowa dzierżawy na maksymalnie 48 m-cy automatycznych separatorów do
rozdziału krwi pełnej przeznaczonych na 10 stanowisk dla Dz. Preparatyki Krwi, z których Zamawiający będzie
korzystał w okresie 44 miesięcy w RCKiK we Wrocławiu.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33190000
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)
Najniższa oferta 860 892,79 i najwyższa oferta 882 697,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

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. Oferowana cena. Waga 94
2. Rozwiązania techniczne. Waga 3
3. Funkcjonalność. Waga 3

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
12/P/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 234-424816 z dnia 3.12.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
7.3.2016
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Maco Pharma Polonia Sp. z o. o.
ul. Szwajcarska 22
54-405 Wrocław
POLSKA
E-mail: biuro@macopharma.pl
Tel.: +48 713760110
Adres internetowy: www.macopharma.pl
Faks: +48 713760111

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 876 302,04 PLN
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Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 860 892,79 i najwyższa oferta 882 697,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 44
V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

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:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić
wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. Zmiany mogą
dotyczyć:
a) zmiany stawki podatku VAT – w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający
dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku VAT,
b) zmiany numeru katalogowego urządzenia/akcesoria/ dodatkowego wyposażenia będącego przedmiotem
dzierżawy – zmiana ta może być związana z ulepszeniem, z unowocześnieniem technologii, pod warunkiem, że
ta zmiana nie będzie powodowała pogorszenia jakościowego, a produkt będzie spełniał wszystkie wymagania
określone w SIWZ; – dotyczy przypadku gdy pomiędzy składaniem oferty a realizacją zamówienia zostanie
ograniczona dostępność zaoferowanego urządzenia będącego przedmiotem umowy dzierżawy,
c) zmiana nazwy własnej urządzenia będącego przedmiotem umowy (automatycznego separatora do rozdziału
krwi pełnej / dodatkowego wyposażenia/akcesoria) – w przypadkach zaprzestania produkcji przez producenta
oferowanego przez Wykonawcę separatora automatycznego lub jego elementu, jeśli Wykonawca pomimo
dołożenia należytej staranności nie mógł uzyskać takiej informacji do chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca musi wykazać, iż dołożył należytej staranności, aby uzyskać od producenta informacje odnośnie
kontynuowania lub zaprzestania produkcji oferowanego przez siebie separatora i zaoferować w zamian inne
urządzenia o nie niższych parametrach technicznych i funkcjonalności,
d) zmiana danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikając z przekształcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy, np.: w formie sukcesji uniwersalnej,
e) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w
SIWZ dot. przedmiotu umowy, tj. w SIWZ – rozdz. I: pkt 3 i 4 oraz w załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia.

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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jw.
VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zawiera art. 182 ustawy Pzp (t. jedn. – Dz.U. z
2013 r., poz. 907 ze zm.).

VI.3.3)

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

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.4.2016
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