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Instrukcja dla oferentów

Informacje ogólne

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Regionalne  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w

Wałbrzychu

Adres zamawiającego: ul. Bolesława Chrobrego 31 

58-300 Wałbrzych

Podstawa prawna:

Postępowanie  prowadzone jest  zgodnie  z  ustawą z dnia 29 stycznia  2004 roku  -  Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.).

Przedmiot zamówienia

Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb Regionalnego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Zakup dokonywany jest w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Zapewnienie

samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania

pn.:”Zapewnienie  odpowiednich  warunków  transportu,  gwarantujących  uzyskiwanie  składników  krwi

najwyższej jakości”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w załączniku nr 4 do SIWZ  

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 
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Czy dopuszcza się składanie ofert równoważnych: Nie

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego - na podstawie

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba RCKiK w Wałbrzychu, ul. B. Chrobrego 31.

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:  do 14 grudnia 2015 r.

Wymagania od oferentów

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 spełniają wymagania art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Sposób oceny spełniania warunków 

l.p. Nazwa (rodzaj) warunku Sposób oceny

1. Spełnianie wymogów art 22 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 

Wg oświadczenia wykonawcy 

2. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Wg oświadczenia wykonawcy 

Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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Informacje dotyczące warunków składania ofert

· Niniejsza  specyfikacja  oraz  wszystkie  dokumenty  do  niej  dołączone  mogą  być  użyte

jedynie w celu sporządzenia oferty.

· Wykonawca  przedstawia  ofertę  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej

specyfikacji.

· Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można otrzymać w godz.

od 08:00 do 14:30 pod wymienionymi  niżej  numerami  telefonów,  lub  osobiście  w siedzibie

zamawiającego (Wałbrzych, ul. Chrobrego 31).

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

Janusz Gabrysiak  tel: (074) 664-63-26 ,601-140-666

Sekretariat  tel. 74 664-63-19

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert lub po podpisaniu

umowy.

Zawartość oferty

       Oferta musi zawierać:

l.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu Liczba 

1. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ 1

2. Zestawienie parametrów oferowanego pojazdu – sporządzone wg 

załącznika nr 4 do SIWZ

1

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z 

art.22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

1

4. Wypełniony  na  każdej  stronie  wzór  umowy -  załącznik  nr  3  do

SIWZ 

1
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Wykonawca w myśl art. 26 ust. 2 d ustawy P.z.p. składa również listę podmiotów należących do

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 24 b ustawy

Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  wskazał  te  części  zamówienia,  których  wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom - zgodnie z art. 36a oraz art. 36b ustawy Prawo zamówień

pulicznych.

WYMAGANIA  PRZEDMIOTOWE  DO  OFERTY  -  WYMAGANE  ŚWIADECTWA  I

CERTYFIKATY: 

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.

U. z 2013r, poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy,  oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia,  że

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,  wykonawca

zobowiązany jest złożyć (warunki przedmiotowe):

 kopię wyciągu ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego lub kopię świadectwa

homologacji dla typu pojazdu bazowego wraz z kopią danych technicznych.

 Oświadczenie  Wykonawcy,  lub  osoby  upoważnionej  do  jego  reprezentowania,  iż

przedmiot zamówienia będzie posiadał świadectwo homologacji  po zabudowie w dniu

odbioru przedmiotu zamówienia, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. -

wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczanie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do

oferty.

 Z  konieczności  przebudowy  instalacji  elektrycznej  w  trakcie  odbioru  przedmiotu

zamówienia  przez  RCKiK  wykonawca  będzie  zobowiązany  przedstawić  dokument

potwierdzający  spełnienie  wymagań  regulaminu  nr.  10.4  EKG ONZ (kompatybilność

elektromagnetyczna).
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 Certyfikat  producenta  aktywnych  urządzeń  do  transportu  krwi  i  jej  składników  -

dokument CE - (Conformité Européenne) oraz certyfikat dopuszczenia do transportu krwi

i jej składników oraz leków; ocena sprawności urządzeń pomiarowych np. przez Instytut

Energetyki,  Laboratorium  Aparatury  Pomiarowej  co  do  adekwatności  parametrów

zawartych w danych technicznych (temperatura). 

 Prospekt,  folder  lub  kartę  katalogową  dla  oferowanych  aktywnych  pojemników  do

transportu krwi i jej składników.

Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej

za  zgodność  z  oryginałem  przez  wykonawcę.  Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Sposób składania ofert

·  Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

· Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodną z wymaganiami określonymi w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Prawie zamówień publicznych.

· Wykonawca ponosi wszelkie koszty  związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

· Oferta  powinna  być  napisana  czytelnie  pismem  maszynowym  lub  wydrukowana  na

komputerze w języku polskim, oraz zostać podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do

reprezentowania firmy, zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa.

· Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  ponumerowane,  spięte  (zszyte)  we  właściwej

kolejności  w sposób zapobiegający dekompletacji  oferty.

· Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane  własnoręcznie

przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.

· Wykonawca  może  zwracać  się  do  zamawiającego  o  wyjaśnienia  dotyczące  wszelkich

wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem

zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.

· Zamawiający  udzieli  pisemnej  odpowiedzi  na  wszelkie  zapytania  związane  z
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prowadzonym  postępowaniem,  przy  czym  odpowiedź  pisemna  zostanie  przesłana

wszystkim  uczestnikom  postępowania  bez  wskazania  źródła  zapytania  oraz  będzie

zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.rckik.walbrzych.pl).

· Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert pod

warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego nie później  niż do końca dnia, w

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

· W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  zamawiający  może  zmodyfikować  treść

dokumentów  składających  się  na  Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  O

każdej  ewentualnej  zmianie  zamawiający  powiadomi  niezwłocznie  wszystkich

uczestników postępowania.

· W przypadku gdy zmiana będzie powodować  konieczność modyfikacji lub uzupełnienia

oferty,  Zamawiający  przedłuży termin  składania  ofert  .  W takim przypadku  wszelkie

prawa  i  zobowiązania  wykonawcy  i  zamawiającego  odnośnie   wcześniej  ustalonych

terminów będą podlegały nowemu terminowi.

· Zastrzeżenie  dotyczące  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany

jest  złożyć  w  ofercie  w sposób wyraźnie  określający  wolę  ich  utajnienia,  np.  złożyć

utajnione informacje w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica

przedsiębiorstwa”,  lub  spiąć  (zszyć)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych  elementów

oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty oświadczenia o treści „informacje zawarte

na stronach od nr ......... do nr ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  i  jako  takie  nie  mogą  być

udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się

nieujawnione  do  wiadomości  publicznej  informacje  techniczne,  technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co

do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności –

art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.
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U. z  2003r.Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami).

W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa  lub  są  jawne  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp.  lub  odrębnych

przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak

pozostałe nie zastrzeżone dokumenty.

Uwaga: Wykonawca nie może zastrzec: nazwy (firmy), adresu Wykonawcy, ceny oferty,

terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposób  gwarantujący

zachowanie  w  poufności  jej  treści  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalność  do  terminu

otwarcia ofert. Wymaga się, by oferta została dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu

uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, z adnotacją “Oferta na realizację zadania pn.

„Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla potrzeb

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu”

Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego (58-300 Wałbrzych ul. Chrobrego 31) w

Sekretariacie w terminie do dnia 16 listopada 2015 roku do godziny 10:00. 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego (Gabinet Dyrektora RCKiK) w dniu 16

listopada 2015 roku o godz. 10:05.

2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

Sposób obliczenia ceny oferty

1) Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  brutto  dostawy  przedmiotu

zamówienia. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty (w tym koszty dostawy oraz
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przeszkolenia  pracowników Zamawiającego),  z  uwzględnieniem wszystkich  podatków i

opłat (w tym podatku od towarów i usług), a także inne nakłady finansowe towarzyszące

wykonaniu zamówienia, nie może jednak zawierać kosztów przeglądów okresowych.

2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

Ocena ofert

1)   Zamawiający  może  żądać  udzielania  przez  Wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści

złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie

zawiadamiając o tym Wykonawcę.

2)  W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona

oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Opis kryteriów oceny Znaczenie

1. Cena - maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniższą
ceną, pozostałe - proporcjonalnie mniej

80,00%

2.  Ocena techniczna -  przedmiotem oceny (max 10 punktów) będą
parametry oferowanego pojazdu:
     1) moc silnika: 
         - powyżej 150 KM – 10 pkt,
         - do 150 KM (włącznie) – 0 pkt,

10,00%

3)Okres  g  warancji na  cały  pojazd  bez  limitu  przebiegu  w
km/motogodzin (max 10 punktów) 

            - do 24 miesięcy gwarancji (włącznie) – 0 PKT

             -powyżej 24 miesięcy gwarancji – 10 PKT

10,00%

3) Jeżeli  Wykonawca  złoży  ofertę,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca
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składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania

u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  wskazując  nazwę  (rodzaj)  towaru  lub  usługi,

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,  oraz wskazując ich

wartość bez kwoty podatku

4) Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

w oparciu o podane kryteria wyboru.

5) Zamawiający  powiadomi  o  wynikach  postępowania  wszystkich  Wykonawców.

Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

Istotne warunki umowy

Wzór umowy określony został w załączniku nr 3 do specyfikacji. W jej treści, która nie podlega

negocjacjom  podano  wszelkie  istotne  warunki  realizacji  zamówienia.  Dopuszcza  się  w

porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak

wyłącznie  w  zakresie  nie  powodującym  zasadniczych  zmian  przedstawionych  warunków

handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Zgodnie  z  art.  179  ust.  1  ustawy,  wykonawcom  którzy  mają  lub  mieli  interes  prawny  w

uzyskaniu  zamówienia  oraz  ponieśli  lub  mogą  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania.

Ze  względu na  wartość  szacunkową zamówienia  oraz  przyjęty  tryb  postępowania  odwołanie

przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego.
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Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której

zarzuca  się  niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,

określać  żądanie  oraz  wskazywać  okoliczności  faktyczne  i  prawne  uzasadniające  wniesienie

odwołania.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej

opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym  za  pomocą  ważnego

kwalifikowanego  certyfikatu.  Odwołujący  przesyła  kopię  odwołania  zamawiającemu  przed

upływem terminu do wniesienia  odwołania  w taki  sposób, aby mógł  on zapoznać się z  jego

treścią  przed upływem tego terminu.  Domniemywa się,  iż  zamawiający mógł  zapoznać  się z

treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli  przesłanie  jego  kopii

nastąpiło  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia  za  pomocą  jednego  ze  sposobów

określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.

2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie  wobec  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  także  wobec  postanowień  specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w

Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  specyfikacji  istotnych  warunków

zamówienia na stronie internetowej.

                                                                                              Z A T W I E R D Z A M:

mgr Leszek Radojewski

Dyrektor Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Wałbrzychu

.......................................................

(podpis)
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