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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 komory laminarnej do 
preparatyki krwi dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowe warunki 
realizacji zamówienia: nastołowa komora laminarna, norma II klasa bezpieczeństwa (II A zgodnie z 
EN 12469 lub równoważna) - ochrona obsługi, produktu i środowiska, wymagane gabaryty 
zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) - maksymalnie 1000 x 960 x 600 mm, wymagane wymiary 
przestrzeni roboczej (szer. x wys. x gł.) - minimalnie 950 x 500 x 520 mm, powierzchnia pracy - 
stal nierdzewna, blat roboczy wyjmowalny, łatwy do dezynfekcji, pionowy laminarny przepływ 
powietrza, stała prędkość robocza 0,40 m/s +/- 20% regulowana automatycznie, alarm optyczny i 
akustyczny zbyt niskiej prędkości przepływu, wymagana klasa czystości powietrza w przestrzeni 
roboczej - klasa A wg EU GMP, minimum 5 wg ISO 14644-1, ilość filtrów absolutnych HEPA klasy
H14 lub równoważnej - minimum dwa, filtry HEPA H14 posiadające indywidualne certyfikaty 
efektywności filtrowania, oświetlenie przestrzeni roboczej- min.500 Lx, poziom natężenia dźwięku 
- max.58 dB, zasilanie 230 V, max. 0,65 kW, test instalacyjny po zainstalowaniu urządzenia 
obejmujący pomiary prędkości i laminarności przepływu oraz klasy czystości powietrza, 
przeprowadzenie szkolenia bezpośredniego użytkownika w zakresie użytkowania przedmiotu oferty
w siedzibie zamawiającego, przedmiot oferty oznaczony znakiem CE, zaświadczenie niezależnego 
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta z normami 
jakościowymi, tj. certyfikat ISO 9001 lub równoważny, w zakresie min. produkcji urządzenia, 
deklaracja lub certyfikat na przedmiot oferty, które dopuszczają jego stosowanie w Polsce zgodnie z



obowiązującymi przepisami prawa, przedmiot oferty fabrycznie nowy, koszt transportu dostawy 
pokrywa Wykonawca, do dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 
wszelką dokumentację np.: atesty, certyfikaty, gwarancję, instrukcję w języku polskim, świadectwa 
kalibracji sprzętu pomiarowego, autoryzacji producenta dla serwisu..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.15.00-7.

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: 
31.08.2016.

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

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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 80 

 2 - Okres gwarancji - 20 

IV.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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: Chrobrego 31, 58-
300 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: 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


