SZPITAL POWIATOWY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
 http://www.szpital-zakopane.pl

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
pn.:

„Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora
do identyfikacji i określania lekowrażliwości szczepów
oraz asortymentu niezbędnego do diagnostyki
mikrobiologicznej dla potrzeb Szpitala
Powiatowego w Zakopanem”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
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
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
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
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: Nie
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W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, krajowy numer
identyfikacyjny 00031151000000, ul. Kamieniec 10 , 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska,
tel. +48 18 20 120 21, e-mail zp@szpital-zakopane.pl, faks 182 015 351.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital-zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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-zakopane.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: Tak
www.szpital-zakopane.pl
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
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób: Tak
Inny sposób: Pisemny
Adres: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane –
Sekretariat Dyrektora Szpitala
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: URL
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą
analizatora do identyfikacji i określania lekowrażliwości szczepów oraz asortymentu niezbędnego do
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diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem
Numer referencyjny: ZP / 25 / 20
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: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
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: 1. Przedmiotem
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określenia
lekowrażliwości drobnoustrojów, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficznych/immunoenzymatycznych do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Odczynniki (testy) wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określenia
lekowrażliwości szczepów (Pakiet – nr 1), 2) Paski gradientowe MIC oraz krążków antybiotykowe do
oznaczania lekowrażliwości szczepów (Pakiet – nr 2), 3) Podłoża chromogenne/selektywne do diagnostyki
mikrobiologicznej (Pakiet – nr 3), 4) Podłoża konwencjonalne do diagnostyki mikrobiologicznej. Testy
serologiczne i krążki diagnostyczne. Szczepy wzorcowe. Zestawy do wytwarzania środowisk gazowych
(Pakiet – nr 4), 5) Testy do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej (Pakiet – nr 5), 6) Testy
immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do wykrywania czynników etiologicznych zakażeń
bakteryjnych i wirusowych (Pakiet – nr 6), z podziałem na 6 Pakietów, których podział oraz szczegółowy
zakres został określony poniżej. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia, o którym
mowa wyżej musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i
stosowania na terenie Polski, dopuszczające do użytkowania medycznego zgodnie z przeznaczeniem,
któremu ma służyć oraz: 1) Spełniać rekomendacje Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości
(EUCAST), 2) Posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Oznaczania
Lekowrażliwości (KORLD) dla systemu automatycznego do identyfikacji i określenia lekowrażliwości oraz
podłoży i testów do oznaczania lekowrażliwości, 3) Posiadać Certyfikat ISO 13485 (lub równoważny)
dotyczący jakości oferowanych produktów będących przedmiotem niniejszego postępowania, 4) Posiadać
Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdej serii podłoży, testów serolognpicznych/diagnostycznych i testów do
oznaczania lekowrażliwości. Zamawiający informuje, że ilekroć niniejsza SIWZ wskazuje na certyfikat ISO, o
którym mowa np. powyżej w ppkt. 3, wykonawca może posiadać równoważne dokumenty wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Ponadto wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania certyfikatu, o
którym mowa powyżej w ppkt. 3, może posiadać inny dokument dotyczący odpowiednio zapewnienia jakości
lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków
zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania
środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm
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zarządzania środowiskowego. 3. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw odczynników laboratoryjnych
będących przedmiotem niniejszego postępowania przez czas trwania umowy będzie się odbywać
sukcesywnie na postawie zamówień częściowych składanych przez Kierownika Laboratorium za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. 4. Zamawiający zastrzega, że realizacja każdorazowej dostawy
częściowej odczynników objętych przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie,
najdłużej w terminie 7 dni kalendarzowych (Uwaga – parametr oceniany w kryteriach wyboru oferty) licząc od
dnia złożenia zamówienia częściowego w godzinach od 8:00 do 14:00. 5. Wymiana towaru wadliwego, nie
zgodnego z zamówieniem częściowym, towaru złej jakości, dostarczonego w niewłaściwych opakowaniach
nastąpi w ciągi 48 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy. 6. Zamawiający informuje, że
określona poniżej ilość odczynników oraz niezbędnych akcesorii do dostarczonego i dzierżawionego
analizatora, będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wielkością wyliczoną w
sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy mogą ulec zmianie, zmniejszeniu nie więcej
niż o 20 %, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, a w sytuacjach tego wymagających
rezygnacja z całości niektórych pozycji. 7. Zamawiający zastrzega, że dostawy objęte niniejszym
przedmiotem zamówienia musi być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prwa, w tym
w szczególności zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z
2020 roku, poz. 295), 2) Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2019
roku, poz. 1781), 3) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 roku, poz. 595), 4) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06
kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. z 2020 roku, poz. 666), 5) Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w
zakresie wymogów dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 8. Celem niniejszego postępowania jest
otrzymanie produktów o określonych w SIWZ parametrach technicznych, jakościowych, ekspoloatacyjnych i
funkcjonalnych, a nie zakup odczynników i dzierżawy analizatora konkretnego producenta. Z tych względów
zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli,
pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie
wskazania, nie należy ich traktować jako wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je
rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla
wykonawców). Z tych względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom nie będzie
uznawana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 9. Jeśli w opisach
przedmiotowej SIWZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub
systemy referencji technicznych o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to
traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są
rozwiązania równoważne opisywanym. 10. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy,
który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
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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
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej zawarcia,
natomiast: - Dostawa analizatora – w terminie 30 dni licząc od daty podpisania umowy, - Dostawy częściowe
odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia złożenia każdorazowego
zlecenia częściowego. UWAGA - Zaoferowanie wykonania zamówienia częściowego odczynników w
terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała
ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny
ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20
przedmiotowej SIWZ.
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 warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości
minimum 10.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA - Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach
wymaganego warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: - samodzielnie przez wykonawcę,
lub - przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoje doświadczenie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Ponadto
zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wymagane dostawy są częścią większych zamówień
dotyczących szerszego zakresu prac, należy podać tylko wartość dostaw dotyczących wymaganego przez
zamawiającego zakresu i tylko takie dostawy należy wymienić. Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości
wskazanych w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wyrażonej w walutach innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich
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opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę, a jeśli
w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
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:
1. Odpis 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
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. UWAGA a) Jeżeli wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych
podmiotów dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, b) Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji
wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu
do tego podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 1 ogłoszenia, c) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w
punkcie 1 ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, d) Dokument, o którym mowa w punkcie c) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w punkcie c) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienia punktu d) powyżej stosuje się, f) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie
postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do przedmiotowej SIWZ. Wraz
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. UWAGA a) W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w
punkcie 2 składa każdy z wykonawców z osobna.
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:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wykaz dostaw zostanie sporządzony
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że
wykonawca wykonał, co najmniej dwie dostawy odczynników laboratoryjnych o wartości minimum 10.000,00
zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy), wraz z załączeniem dowodów określających, że te
dostawy zostały wykonane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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)
1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej
SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: a) wskazanie oferowanego przedmiotu
zamówienia, b) łączną cenę ofertową brutto (w ramach poszczególnych Pakietów nr 1 – nr 6) za wykonanie
dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych będących przedmiotem niniejszego postępowania, c)
łączną cenę ofertową brutto oraz ceny jednostkowe dzierżawy analizatora będącego przedmiotem
niniejszego postępowania (Pakiet nr 1), d) określenie oferowanych parametrów technicznych analizatora
(Pakiet nr 1), e) zobowiązanie dotyczące terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej (z osobna
dla każdego z Pakietów nr 1 i nr 6), f) oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, g) oświadczenie o akceptacji wszystkich
postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, h) zobowiązanie dotyczące warunków płatności, i)
oświadczenie o okresie związania ofertą, j) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, k)
wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne, l) a także wskazanie,
czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców oraz podać zakres
prac powierzony podwykonawcom i nazwy firm o ile są znane, Brak podania któregokolwiek z ww.
elementów (z wyjątkiem lit. h – l) spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art.
87 ustawy PZP. 2. Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 przedmiotowej SIWZ sporządzone
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według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej SIWZ. 3. Oryginał lub poświadczona kopia
potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę (odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15
przedmiotowej SIWZ). 4. Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: a) Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany
jest złożyć zobowiązania lub inny dokument potwierdzający zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w punktach 10.3 i 10.4 przedmiotowej
SIWZ, b) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z postanowieniami art. 23
ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w punkcie 10.5 przedmiotowej SIWZ) podpisane przez
wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do składanej oferty, 5. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w punkcie III.3)
niniejszego ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia. 6. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w niniejszym
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie III.3)
niniejszego ogłoszenia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o
którym mowa w punkcie III.3) niniejszego ogłoszenia. 8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 roku –
Prawo o notariacie. 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
punkcie III.5 niniejszego ogłoszenia w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 10. Zamawiający
jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu
oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda aby ze złożonego zobowiązania (o
którym mowa wyżej) lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: a) jaki jest zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu,
przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. 2) zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
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udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) przedmiotowej SIWZ. 3) jeżeli zdolności
techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej w punkcie 9 niniejszego ogłoszenia, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,
o których mowa w punkcie III.5 niniejszego ogłoszenia. 11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty
umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem
występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 12. Wszelkie postanowienia
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Pakiety wykonawcy są
zobowiązani wnieść wadium, łączna wartość wadium dla 6 Pakietów wynosi 7.650,00 zł (słownie złotych:
siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z pakietów, na który
wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: Pakietu nr 1 - 2.500,00 zł, Pakietu nr 2 - 500,00 zł, Pakietu nr 3
- 450,00 zł, Pakietu nr 4 - 2.200,00 zł, Pakietu nr 5 - 200,00 zł i Pakietu nr 6 - 1.800,00 zł. 2. Wadium wnosi
się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Szpitala
Powiatowego w Zakopanem: Bank Ochrony Środowiska o/o Nowy Targ Nr rachunku 49 1540 1115 2043
6050 5969 0002 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP / 25 / 20”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o
którym mowa w punkcie 4 powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia
wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty, 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W przypadku gdy
wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji będzie oczekiwał od zamawiającego
zwrotu oryginału tego dokumentu, zamawiający wymaga aby do treści składanej oferty dołączono
uwierzytelnioną kserokopię odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego
rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i umieścić w kopercie
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łącznie z ofertą przetargową.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde
pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu
wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia
na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 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
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w
zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
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
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
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:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały określone w § 9
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w szczególności: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w
przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszej umowie oraz w art. 144 ustawy – Prawo
zamówień publicznych. 2. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, – na zasadach i w
sposób określony w ust. 3 – 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawcę. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1),
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o
której mowa w ust. 2 pkt 2) lub 3) lub 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
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zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości
wynagrodzeń pracowników realizujących roboty do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) i pkt 4), wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z
wypłatą wynagrodzenia pracownikom realizujących roboty. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników realizujących roboty, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1
i 2, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2) lub
pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
realizujących roboty, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2), lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed
jak i po zmianie) pracowników realizujących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3), 3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po
zmianie) pracowników realizujących roboty, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 2 pkt 4). 10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3) lub pkt 4), jeżeli z
wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim
zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 9 pkt 2. 11. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa
w ust. 8, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 12. W przypadku otrzymania przez
Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może
ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9 – 11 oraz 13
stosuje się odpowiednio. 13. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 14. Ponadto
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość dokonania uzasadnionej jej
zmiany w wyłącznym zakresie: 1) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
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zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę, 2) Producenta, nazwy handlowej produktu
i/lub nr katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, 3) Sposobu konfekcjonowania, 4) Liczby
opakowań, 5) Wymiany/uzupełnienia elementów składowych analizatora w sytuacji gdy: - wprowadzony
zostanie do sprzedaży przez Dostawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony, - zaistnieje konieczność
wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w związku z postępem technologicznym, 6)
Wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, 7) Zmiany
liczba badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, 8) Zmiany organizacji pracy laboratorium
Zamawiającego, 9) Zmiany przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy. 16. Zmiany wymienione określone w ust. 14 mogą być dokonane na wniosek
którejkolwiek ze stron, i obowiązują od dnia podpisania aneksu do umowy. 17. W przypadku, gdy strony nie
dojdą do porozumienia w zakresie zmian postanowień zawartej umowy, określonych w niniejszym
paragrafie, strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w zakresie spornej części.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego: 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18) 20-120-21,
fax (+48 18) 20-153-51, adres e-mail: sekretariat@szpital-zakopane.pl; b) inspektorem ochrony danych
osobowych w Szpitalu Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem jest Pan Andrzej Skupień,
kontakt: telefon (+48 18) 20-120-21 wew. 318, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl; c) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji
i określania lekowrażliwości szczepów oraz asortymentu niezbędnego do diagnostyki mikrobiologicznej dla
potrzeb Szpitala Powiatowego w Zakopanem”, znak sprawy: ZP/25/20, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843); e) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada
Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych
związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których
dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek
informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca
będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3. W celu zapewnienia, że wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której
dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca
jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet - nr 1
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określenia
lekowrażliwości drobnoustrojów, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 25 / 20
Zakopane, obejmujących: 1) Odczynniki (testy) wraz z dzierżawą analizatora do identyfikacji i określenia
lekowrażliwości szczepów – wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych,
eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.7 i 3.8 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – 8 pozycji asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: • Dostawa analizatora – w terminie 30 dni licząc od daty podpisania umowy, • Dostawy
częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia złożenia
każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania zamówienia częściowego
odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które wykonawca musi spełnić, aby jego
oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia częściowego stanowi
kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi
w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana
zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona
według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin
wykonania dostawy częściowej” dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy
częściowej wskazanego przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli
punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej
zobowiązany jest podać termin wykonania każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z
postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana
zostanie na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie
zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w
składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe
w wartościach i jednostkach określonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet - nr 2
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
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wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Paski gradientowe MIC oraz krążków antybiotykowe do oznaczania
lekowrażliwości szczepów – wg zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych,
eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.11 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia – 8 pozycji asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: Dostawy częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
licząc od dnia złożenia każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania
zamówienia częściowego odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które
wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania
zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym
kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w
kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania dostawy częściowej” dokonana
zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej wskazanego przez wykonawcę
w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający
zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest podać termin wykonania
każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej
SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych
przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany
jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe w wartościach i jednostkach określonych
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet - nr 3
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
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sukcesywnym dostarczaniu odczynników, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Podłoża chromogenne/selektywne do diagnostyki mikrobiologicznej – wg
zestawienia minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych
określonych w punkcie 3.13 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 9 pozycji
asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: Dostawy częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
licząc od dnia złożenia każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania
zamówienia częściowego odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które
wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania
zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym
kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w
kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania dostawy częściowej” dokonana
zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej wskazanego przez wykonawcę
w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający
zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest podać termin wykonania
każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej
SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych
przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany
jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe w wartościach i jednostkach określonych
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
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Część nr: 4 Nazwa: Pakiet - nr 4
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Podłoża konwencjonalne do diagnostyki mikrobiologicznej. Testy serologiczne i
krążki diagnostyczne. Szczepy wzorcowe. Zestawy do wytwarzania środowisk gazowych – wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.15 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 48 pozycji asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: Dostawy częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
licząc od dnia złożenia każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania
zamówienia częściowego odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które
wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania
zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym
kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w
kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania dostawy częściowej” dokonana
zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej wskazanego przez wykonawcę
w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający
zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest podać termin wykonania
każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej
SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych
przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany
jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe w wartościach i jednostkach określonych
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przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet - nr 5
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Testy do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej – wg zestawienia
minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w
punkcie 3.17 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 11 pozycji asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: Dostawy częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
licząc od dnia złożenia każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania
zamówienia częściowego odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które
wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania
zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym
kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w
kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania dostawy częściowej” dokonana
zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej wskazanego przez wykonawcę
w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający
zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest podać termin wykonania
każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej
SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych
przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany
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jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe w wartościach i jednostkach określonych
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet - nr 6
1) 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
przetargu jest wybór wykonawcy, który wykona na rzecz zamawiającego dostawy polegające na
sukcesywnym dostarczaniu odczynników, podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej i oznaczania
lekowrażliwości drobnoustrojów oraz testów immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do
wykrywania czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych do diagnostyki mikrobiologicznej
dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, 34-500
Zakopane, obejmujących: 1) Testy immunochromatograficzne/immunoenzymatyczne do wykrywania
czynników etiologicznych zakażeń bakteryjnych i wirusowych – wg zestawienia minimalnych parametrów
technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w punkcie 3.19 przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 7 pozycji asortymentowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria / Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto: 60,00
Termin wykonania dostawy częściowej: 10,00
Jakość: 30,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od daty jej
zawarcia, natomiast: Dostawy częściowe odczynników – sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni
licząc od dnia złożenia każdorazowego zlecenia częściowego. UWAGA Zaoferowanie wykonania
zamówienia częściowego odczynników w terminie wskazanym powyżej stanowi wymaganie, które
wykonawca musi spełnić, aby jego oferta podlegała ocenie. Skrócenie przez wykonawcę terminu wykonania
zamówienia częściowego stanowi kryterium oceny ofert i będzie podstawą przyznania punktów w tym
kryterium, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 20 przedmiotowej SIWZ. 2. Ocena punktowa w
kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto
wskazanej przez wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. 3. Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania dostawy częściowej” dokonana
zostanie na podstawie terminu wykonania każdorazowej dostawy częściowej wskazanego przez wykonawcę
w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli punktu 20.2 przedmiotowej SIWZ. Zamawiający
zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany jest podać termin wykonania
każdorazowej dostawy częściowej (określony w dniach) w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych
licząc od dnia złożenia zamówienia częściowego, zgodnie z postanowieniami punktu 3.4 przedmiotowej
SIWZ. 4. Ocena punktowa w kryteriach „Jakość” dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych
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przez wykonawcę w ofercie, a punktacja przyznana będzie zgodnie z opisem w tabeli punktu 20.2
przedmiotowej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że wykonawca w składanej ofercie przetargowej zobowiązany
jest dokładnie określić (podać) oceniane parametry jakościowe w wartościach i jednostkach określonych
przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych w dniu 17 grudnia 2020 roku, które to zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych nr 767927-N-2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
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