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Polska-Piekary Śląskie: Odczynniki laboratoryjne 

2016/S 191-344129 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/18/WE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 

ul. Bytomska 62 

Punkt kontaktowy: Sekcja ds. zamówień publicznych 

41-940 Piekary Śląskie 

Polska 

Tel.: +48 323934210 

E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 

Faks: +48 323934141 

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.urazowka.piekary.pl 

Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inna: SP ZOZ 
 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Zdrowie 
 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 
 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu 
Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora. 
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług 
Dostawy 
 

Kod NUTS PL22 
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
Przedmiotem zamówieni jest dostawa odczynników do badań immunochemicznych metodyka monotesty, 
materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z wymaganiami załącznika nr 1,2,3. 
 
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

33696500, 33127000 
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
 
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344129-2016:TEXT:PL:HTML#id3434684-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344129-2016:TEXT:PL:HTML#id3434685-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344129-2016:TEXT:PL:HTML#id3434686-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344129-2016:TEXT:PL:HTML#id3434687-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:344129-2016:TEXT:PL:HTML#id3434688-VI.
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl?subject=TED
http://www.urazowka.piekary.pl/
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II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień) 
Wartość: 433 635,70 PLN 
Bez VAT 
 

Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów 
1. Cena. Waga 70 
2. Funkcjonalność. Waga 30 
 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie 
 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 
SZP.270-36/16 
 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 131-235964 z dnia 9.7.2016 

Inne wcześniejsze publikacje 

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 154-279122 z dnia 11.8.2016 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia: 
6.9.2016 
 
V.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
 
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia 

bioMérieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Generała Józefa Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

Polska 
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:  
Wartość: 434 358,50 PLN 
Bez VAT 
Całkowita końcowa wartość zamówienia:  
Wartość: 433 635,70 PLN 
Bez VAT 
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:  
liczbę miesięcy: 24 
 
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa 
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie 
 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235964-2016:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279122-2016:TEXT:PL:HTML


VI.2)Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę umowy względem oferty: 
a) Zmiana taka dotyczyć może sposobu wykonania przedmiotu zamówienia a warunkiem takiej zmiany jest 
zastąpienie przedmiotu zamówienia innym nie gorszym niż dotychczasowy ze względu na okoliczności zewnętrzne, na 
które Wykonawca nie miał wpływu (np. zmiana przez producenta) lub wprowadzenie nowszej wersji oferowanego 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę/Producenta jednakże oferowana dotychczas cena nie może ulec 
zwiększeniu a Zamawiający musi wyrazić zgodę na taką zmianę. 
b) Zamawiający dopuszcza także zmianę umowy względem oferty, która dotyczy obniżenia ceny przedmiotu 
zamówienia. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie pisemne Wykonawcy z wnioskiem w tej sprawie do 
Zamawiającego. 
c) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany cen względem oferty w wypadku ustawowej zmiany stawek 
podatków VAT. W takim wypadku zmianie ulegnie cena netto i VAT cena brutto pozostanie niezmienna. 
d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy względem oferty gdy dotyczy ona danych podmiotowych Wykonawcy lub 
Zamawiającego – w przypadku ich zmiany. 
e) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy względem oferty w przypadku zmian konfekcjonowania produktów 
dostarczanych przez Wykonawcę w zakresie tych zmian. 
20.Informacje dodatkowe 
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
b) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
e) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną 
 

(e-mail). Adres email: przetarg@urazowka.piekary.pl 

f) Adres strony internetowej www.urazowka.piekary.pl 
g) Walutą w której będzie odbywało się rozliczenie z wykonawcą jest polski złoty. 
 
VI.3)Procedury odwoławcze 
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 224587801 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587800 
VI.3.2)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Uczestnikom przetargu przysługują środki ochrony 
prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli 
mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 
 
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza 

ul. Postępu 17a 

02-676 Warszawa 

Polska 

Tel.: +48 224587701 

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl 

Faks: +48 224587700 
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
29.9.2016 
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