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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Ogłoszenie w BZP nr 505576-N-2019 z dnia 2019-01-21 r. 

 

Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania 

Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej 
Nie 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, krajowy numer 
identyfikacyjny 29210300000, ul. ul. Kośnego  55 , 45372   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 410 

820, e-mail zamowienia@rckik-opole.com.pl, faks 774 410 821. 
Adres strony internetowej (URL): www.rckik-opole.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) 
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Tak  www.rckik-opole.com.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 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 
Inny sposób: 

pisemnie 

Adres: 
45-372 Opole, ul. Kośnego 55, Budynek B, Piętro I, SEKRETARIAT pok. nr 4 

 

Nr sprawy:      ZP 1/2019 
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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 pojemników z tworzyw sztucznych do 
pobierania i preparatyki krwi 

Numer referencyjny: ZP 1/2019 
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 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  

Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi. Przedmiot 

zamówienia podzielono na 6 części:  

Zadanie nr 1 – Pojemnik potrójny góra-dół – w ilości 27 840 szt. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 1A do niniejszej specyfikacji.  

Zadanie nr 2 – Pojemnik poczwórny z filtrem leukocytarnym in line do KKCz– w ilości 2 200 szt. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1B do niniejszej specyfikacji. 

Zadanie nr 3 – Pojemnik transferowy 1000 ml – w ilości 1200 szt. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1C do niniejszej specyfikacji. 
Zadanie nr 4 – Pojemnik transferowy 150 ml – w ilości 600 szt. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 1D do niniejszej specyfikacji.  
Zadanie nr 5 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKCz – w ilości 1000 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1E do niniejszej specyfikacji.  
Zadanie nr 6 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKP – w ilości 1300 szt. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1F do niniejszej specyfikacji. 

II.5) Główny kod CPV: 33141613-0 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 517100,00 
Waluta: PLN 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub 

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 

II.9) Informacje dodatkowe: 

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: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 

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: 
Informacje dodatkowe: 
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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 Nie  

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: 
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: 

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 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, 

którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, aktualnych na dzień składania dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy 

odpowiadają określonym wymaganiom tj.: a) dokumenty potwierdzające, że zaoferowane 
pojemniki są oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. 

poz.679 ze zmianami), b) dokument potwierdzający że zaoferowane pojemniki zostały 
wprowadzone do obrotu na rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. nr 107 z 2010 r. poz.679 ze zmianami), 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu 

zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F - odpowiednio)  

b) dane techniczne oferowanego wyrobu - specyfikacje techniczne producenta (katalogi, foldery, 
ulotki itp.),  

c) próbki oferowanych pojemników (po 3 szt.) dostarczone w oryginalnych zamkniętych 
opakowaniach jednostkowych (dotyczy każdego zadania) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Tak 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

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: 
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1. Zmian Umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 144 ust. 
1 pkt. 1 ustawy P.z.p zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w niżej przedstawionym zakresie: 

1.1. zmiana nazwy własnej pojemnika – zmiana ta może być związana z ulepszeniem jakości pojemnika lub 

podyktowana zmianą procesu technologicznego pojemnika, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie 
powodowała pogorszenia jakościowego pojemnika, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania 

diagnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
1.2. zmiana terminów ważności pojemników – zmiana ta może być związana z koniecznością przyśpieszenia 

dostawy, trudności transportowych, trudności produkcyjnych, celnych, przedłużającym się czasem akceptacji 
wyników postępowania, opóźnieniami ze zwalnianiem serii, i nie będzie miała wpływu na stopień 

wykorzystania wyrobu. (Uwaga! W przypadku gdy termin ważności pojemników przesądził o wyborze oferty 

wykonawcy w postępowaniu przetargowym, zmiana terminu ważności będzie możliwa jedynie gdy wykonawca 
odpowiednio obniży cenę pojemników ze skróconym terminem ważności); 1.3. zmiana warunków i terminów 

poszczególnych dostaw pojemników (liczba pojemników, opakowanie zewnętrzne) – zmiany te mogą wystąpić 
na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności 

transportowych, trudności produkcyjnych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak również 

trudności w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu oraz uwarunkowań społecznych (petycje, protesty, strajki, 
itp.); 1.4. możliwość dostaw pojemników nowszej generacji na skutek postępu i rozwoju technologii 

medycznych przy nie zmienionej wartości przedmiotu Umowy; 1.5. zmiana warunków i terminów płatności – 
zmiany wynikające ze zmian w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą wartość 

przedmiotu Umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie skutkowało obniżeniem 
lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu Umowy; 1.6. zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana 

siedziby, adresu i nazwy), związana z wewnętrzną reorganizacją w ramach prowadzonej działalności lub 

zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy (np. w formie sukcesji 
uniwersalnej); 1.7. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią oferty 

i/lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-29, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Część nr: 1  

Nazwa: Zadanie nr 1 – Pojemnik potrójny góra-dół 
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: 

Zadanie nr 1 – Pojemnik potrójny góra-dół – w ilości 27 840 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 359136,00 
Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 
Cena 60,00 

Parametry użytkowe 30,00 
Kryterium środowiskowe 10,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2  
Nazwa: Zadanie nr 2 – Pojemnik poczwórny z filtrem leukocytarnym in line do KKCz 

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:Zadanie nr 2 – Pojemnik poczwórny z 
filtrem leukocytarnym in line do KKCz– w ilości 2 200 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 65340,00 

Waluta:PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 
Parametry użytkowe 30,00 

Kryterium środowiskowe 10,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 3  
Nazwa: Zadanie nr 3 – Pojemnik transferowy 1000 ml 

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:Zadanie nr 3 – Pojemnik transferowy 

1000 ml – w ilości 1200 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 14700,00 

Waluta:PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 
Termin ważności 20,00 

Kryterium środowiskowe 20,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr: 4  
Nazwa: Zadanie nr 4 – Pojemnik transferowy 150 ml 

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:Zadanie nr 4 – Pojemnik transferowy 

150 ml – w ilości 600 szt. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 2580,00 

Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 12 

5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin ważności 20,00 
Kryterium środowiskowe 20,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr: 5  

Nazwa: Zadanie nr 5 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKCz 

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:Zadanie nr 5 – Filtr laboratoryjny do 
preparatyki ubogoleukocytarnej KKCz – w ilości 1000 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 23500,00 

Waluta: PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 
Termin ważności 20,00 

Kryterium środowiskowe 20,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 
Część nr: 6  

Nazwa: Zadanie nr 6 – Filtr laboratoryjny do preparatyki ubogoleukocytarnej KKP 

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:Zadanie nr 6 – Filtr laboratoryjny do 
preparatyki ubogoleukocytarnej KKP – w ilości 1300 szt. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141613-0, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 51844,00 

Waluta: PLN 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 

okres w miesiącach: 12 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 
Termin ważności 20,00 

Kryterium środowiskowe 20,00 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 


