
Wałbrzych: Dostawa zestawów do półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka 
płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.080 sztuk.
Numer ogłoszenia: 182235 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu , ul.
Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6646326, 6646311, faks 074 8425916.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawów do półautomatycznej 
filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 1.080 sztuk..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa zestawów do 
półautomatycznej filtracji preparatów płytkowych z kożuszka płytkowo-leukocytarnego w ilości 
1.080 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie prawo kształtowania ostatecznej wielkości dostawy (nie 
więcej niż o 10%) w zależności od liczby dawców, która w ostatnich latach podlega pewnym 
wahaniom z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Dostarczane zestawy powinny spełniać 
następujące warunki: - zestaw służący do filtracji koncentratu płytkowego ze zlewanych 5 
kożuszków leukocytarno-płytkowych, - miękka obudowa filtra umożliwiająca bezpieczne 
wirowanie oraz separację (filtrację) preparatu na prasie automatycznej; zestaw musi być 
przystosowany do użytku na prasach Compomat G4 firmy FreseniusKabi, - konstrukcja filtra musi 
umożliwiać zatrzymanie erytrocytów wewnątrz membrany w celu zwiększenia efektywności 
filtracji, - pojemnik odbiorczy - oddychający, o pojemności od 1000 ml do 1.300 ml przeznaczony 
do co najmniej 5-dniowego przechowywania koncentratu płytkowego integralnie połączony z 
filtrem oraz pojemnikiem na próbki, - czas filtracji na prasie automatycznej do 5 minut, - ilość 
pozostałych leukocytów w preparacie po filtracji poniżej 1 x 106, - średni odzysk krwinek 
płytkowych - nie mniej niż 90%, - plastikowy zacisk umożliwiający zamknięcie drenu za filtrem po 
zakończeniu procesu w przypadku filtracji przy użyciu ręcznej prasy, - dreny o średnicy 
zewnętrznej pomiędzy 3,9 mm - 4,6 mm..

II.1.5)
  nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.30-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie 
dokonana na podstawie oświadczeń wykonawców

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 
oświadczeń wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 



DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy Wykonawca wraz z ofertą winien przedłożyć: - wpis do rejestru wyrobów medycznych , 
certyfikat CE , deklarację zgodności. - oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane 
zestawy są kompatybilne z prasą Compomat G4 firmy FreseniusKabi. - instrukcję w języku 
polskim.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie
dotyczy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.rckik.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Chrobrego 31, 58-
300 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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


