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Polska-Międzychód: Odczynniki laboratoryjne 

2018/S 202-458813 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Legal Basis: 
 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie 
ul. Szpitalna 10 
Międzychód 
64-400 
Polska 
Osoba do kontaktów: Daniel Rębacz 
Tel.: +48 957482011 
E-mail: zampub@spzoz-miedzychod.com.pl 
Faks: +48 957482711 
Kod NUTS: PL41 

Adresy internetowe:  

Główny adres: www.spzoz-miedzychod.com.pl 

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.spzoz-miedzychod.com.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres 
podany powyżej 
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: 

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do medycznego laboratorium 
diagnostycznego wraz z dzierżawą analizatorów 

Numer referencyjny: AG/ZP-06/2018 
II.1.2)Główny kod CPV 
33696500 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych do medycznego laboratorium 
diagnostycznego wraz z dzierżawą analizatorów 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 679 815.17 EUR 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Testy mikrobiologiczne identyfikacyjne - metoda manualna - 3 lata 

Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 2 236.94 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 



Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Kontrola skuteczności sterylizacji i identyfikacja Salmonelli - 3 lata 

Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 839.11 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Lekowrażliwość i podłoża do hodowli drobnoustrojów - 3 lata 

Część nr: 3 



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 17 570.10 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Probówki do badań parazytologicznych - 3 lata 

Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 452.26 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 



Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Panele do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości bakterii wraz z dzierżawą aparatu - 3 
lata 

Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434560 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 37 386.99 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Sprzęt jednorazowego użytku i testy - 3 lata 



Część nr: 6 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 2 313.24 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Testy, krążki - 3 lata 

Część nr: 7 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 9 419.95 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 



Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Testy, podłoża - 3 lata 

Część nr: 8 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 2 400.45 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Immunochemia - odczynniki i dzierżawa analizatora - 3 lata 

Część nr: 9 



II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434580 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 187 943.73 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Odczynniki do koagulacji z dzierżwawą analizatora - 3 lata 

Część nr: 10 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434580 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 29 738.85 EUR 



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Hematologia - dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych - 3 lata 

Część nr: 11 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434570 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 28 333.37 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 



Biochemia - odczynniki i dzierżawa analizatora - 3 lata 

Część nr: 12 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 179 368.69 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Półautomat i paski do analizy moczu - 3 lata 

Część nr: 13 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 



II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 7 004.20 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Odczynniki manualne do barwienia rozmazów - 3 lata 

Część nr: 14 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 960.18 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 



Sprzęt jednorazowego użytku - 3 lata 

Część nr: 15 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 6 232.58 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Szybkie testy diagnostyczne - 3 lata 

Część nr: 16 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 542.71 EUR 



II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 

Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi (system zamknięty) aspiracyjno-próżniowy 
- 3 lata 

Część nr: 17 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 47 422.13 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2021 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 



Panel infekcyjny i autoimmunologiczny - 2 lata 

Część nr: 18 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696500 
38434580 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 3 i 3a do SIWZ oraz 
Rozdział III SIWZ 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione 
tylko w dokumentacji zamówienia 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 119 649.69 EUR 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Początek: 01/01/2019 
Koniec: 31/12/2020 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 

III.1)Warunki udziału 
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia: 

— załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ). 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  



O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o 
oświadczenie: 

— załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ). 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o 
oświadczenia: 

— załącznik nr 2 do SIWZ (JEDZ), 

— załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz wykonanych dostaw). 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 

Szczegółowe warunki określa załącznik nr 4 i 5 do SIWZ - wzór umowy dostawy i wzór 
umowy najmu 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 

Sekcja IV: Procedura 

IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 21/11/2018 
Czas lokalny: 12:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2019 



IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 21/11/2018 
Czas lokalny: 12:30 
Miejsce:  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, ul. Szpitalna 10, 64-
400 Międzychód, Sala Konferencyjna 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak 
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:  

Za 3 lata. Po zakończonym okresie udzielenia zamówienia 

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587701 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587700 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Departament Odwołań Urzędu 
Postępu 17A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 



E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
16/10/2018 
 


