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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338192-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
2019/S 137-338192

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5/9
Wrocław
50-345
Polska
Tel.:  +48 713715810
E-mail: przetarg@rckik.wroclaw.pl 
Faks:  +48 713281713
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rckik.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: www.rckik.wroclaw.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy
Numer referencyjny: 11/P/2019

II.1.2) Główny kod CPV
85145000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
www.rckik.wroclaw.pl
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Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 499 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy - szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość wykonywanych badań / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zastosował skrócony termin na składanie ofert na podst. art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r., poz.1986, ze zm.), po spełnieniu przesłanki wynikającej
z tego przepisu, a mianowicie Zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zostało
zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tj.:
— wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy zamówieniach
dotyczących usług, zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 29.1.2019 r., a publikacja w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła w dniu 30.1.2019 r. – nr ogłoszenia 2019/S 021-046629
oraz
W/ w wstępne ogłoszenie informacyjne zostało zamieszczone w dniu 30.1.2019 r. na stronie internetowej
Zamawiającego www.rckik.wroclaw.pl w zakładce przetargi.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46629-2019:TEXT:PL:HTML
www.rckik.wroclaw.pl


Dz.U./S S137
18/07/2019
338192-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 5

18/07/2019 S137
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-219187

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
Nazwa:
Wykrywanie materiału genetycznego wirusów HBV, HCV i HIV w 100 000 próbek pobranych od dawców krwi w
ciągu 12 miesięcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/06/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Marcelińska 44
Poznań
60-354
Polska
Tel.:  +61 8863300
E-mail: sekretariat@rckik.poznan.pl 
Faks:  +61 8672521
Kod NUTS: PL415
Adres internetowy: www.rckik.poznan.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 860 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 499 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy
00 / 100 PLN) - szczegółowe informacje na temat wadium znajdują się w rozdziale VI do SIWZ.
2. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę z tytułu art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.
2.1. W związku z obowiązkiem art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający stawia wymóg
zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, jeżeli wykonanie usługi będzie polegać na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018
r. poz. 917 z późn. zm.). Usługi będą wykonywane przez Osoby Wykwalifikowane wymienione w załączniku

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219187-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@rckik.poznan.pl
www.rckik.poznan.pl
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nr 1. do umowy, które zostały wskazane przez Wykonawcę. Sposób realizacji tego obowiązku opisują kolejne
ustępy niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 143e ustawy Pzp.
2.2 Wykonawca zobowiązuje się, że ww. pracownicy – osoby wykwalifikowane wykonujący usługi, tj.
gwarantujący, że badania objęte umową są wykonywane zgodnie z zasadami GMP i GLP, będą w okresie
realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2.3. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
2.4. W celu weryfikacji spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1, każdorazowo na żądanie Zamawiającego,
w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzające
spełnienie wymogu wskazanego w ust. 1.
2.5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w ust. 4 z pracownikami wykonującymi ww.
czynności określone w ust. 2 powyżej, w terminie wskazanym w ust. 4 będzie traktowane jak niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących usługi na podstawie umowy o pracę.
2.6. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę obowiązujących w dacie stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia pracowników wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie ww.
umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowej sprawie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji w/w umowy o
zamówienie publiczne, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę z poniższej liczby
wskazanych pracowników wykonujących w/w czynności na podstawie umowy o pracę wykazanych w załączniku
nr 1 do umowy.
2.7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
3. Dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego zostały określone w SIWZ rozdział III pkt F 1-3.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jw.
Warszawa

www.uzp.gov.pl
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Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania znajdują się w SIWZ
oraz w ustawie Pzp Dział VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jw.
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2019


