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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:458331-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Brzozów: Produkty chemiczne
2020/S 190-458331

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. 
Markiewicza
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. ks. J. Bielawskiego 18
Miejscowość: Brzozów
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 36-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Telesz
E-mail: tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl 
Tel.:  +48 134309587
Faks:  +48 134309587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-brzozow.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpital-brzozow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.szpital-brzozow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa odczynników wraz z dzierzawą analizatorów
Numer referencyjny: SZSPOO.SZPiGM.3810/60/2020

II.1.2) Główny kod CPV

30/09/2020 S190
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:tomasz.telesz@szpital-brzozow.pl
www.szpital-brzozow.pl
https://szpital-brzozow.pl
www.szpital-brzozow.pl
https://epuap.gov.pl


Dz.U./S S190
30/09/2020
458331-2020-PL

2 / 5
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą dzierżawy analizatorów laboratoryjnych i 
wyposażenia laboratorium centralnego

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Laboratorium centralne

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z usługą dzierżawy analizatorów laboratoryjnych i 
wyposażenia laboratorium centralnego

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Wrzesień 2022

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, budynek administracji, świetlica
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Wrzesień 2022

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Specyfikacja zostanie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital-brzozow.pl
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 
ustawy:
— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia;
— oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z 
16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów) – wzór stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia;
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
— 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;
— oświadczenie o braku orzeczenia wobec Wykonawcy środka zapobiegawczego – wzór stanowi załącznik nr 4 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
— oświadczenie o wydaniu/nie wydaniu wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne – wzór stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Od Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
Nie zostaną zastosowane: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań określone są w art. 182 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2020
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