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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” 

(tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz. 177) wraz z późniejszymi zmianami. 
Przedmiot zamówienia: 
Dostawa wirówki do wirowania krwi pełnej 
I. Zamawiający : 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
70-482 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 80/82, 
tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 
www.krwiodawstwo.szczecin.pl. 
e-mail: rckikszn@radunix.com.pl 
Tel 091 4 24 36 00 
NIP: 852-22-88-004 
II. Tryb udzielania zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pu-
blicznych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)  
III. Przedmiot zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wirówki do wirowania krwi pełnej – zgodnie z wymogami technicznymi – załącznik nr 1. 
Kod CPV: 33100000-1 
Przedmiot zamówienia musi spełniać (udokumentowane pisemnie) wymagania jakościowe zgodnie z wymogami technicznymi – 
załącznik nr 1. 
 
IV. Części zamówienia 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
V. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 
VI. Oferty wariantowe  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VII. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
VIII. Licytacja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie licytacji elektronicznej 
 
IX. Dynamiczny system zakupów 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 
 
X. Termin wykonania zamówienia 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 3 miesiące licząc od dnia następującego po dniu podpisania umowy.  
Prosimy o rozważenie możliwości określenia terminu płatności wykonania umowy na 90 dni po otrzymaniu faktury i wpi-
sanie proponowanych dni w formularzu ofertowym załącznik nr 2   
 
XI. Warunki udziału w post ępowaniu 
1. Warunki udziału w postępowaniu 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 
 
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny w zakresie wykonania zamówienia, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (forma oświadczenia), 
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  
3) nie zachodzą w stosunku do nich okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania, określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, (załącznik nr 3) 
4) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw wirówek (rozpoczętych i wykonanych) w okresie ostatnich 2 lat przed wszczę-
ciem postępowania (załącznik nr 4) 
5) wraz z ofertą złożyli dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków opisanych w powyższych punktach 
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Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności ofertę, 
która: 
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 cyt. ustawy, lub błędy w obli-
czeniu ceny 
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w oblicze-
niu ceny 
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 
- nie zostały dołączone do niej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz warunków opisa-
nych z pkt. XII.  
 
XII. Informacje o o świadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia wa-
runków udziału w postępowaniu 
 
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie pod-
lega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, wykonawca składa następujące dokumenty: 
 
1. Dokumenty wymagane: 
  

− warunki techniczne – Załącznik nr 1 
− formularz ofertowy – Załącznik nr 2  
− aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

− oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków art..22 ust.1  i art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 
Załącznik nr 3 

− aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpie-
czenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło-
żenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

− zaakceptowany projekt umowy – Załącznik nr 5 
− udokumentowane pisemnie wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia 

(specyfikacja jakościowa) 
− wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw wirówek (rozpoczętych, wykonanych – nie zakończonych i zakończo-

nych) w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania (załącznik nr 4) 
 
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właści-
wego organu. 
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się po-
wyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
XII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
 
Zgodnie z art. 27 Prawa zamówień publicznych:  
1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy 
przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elek-
troniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zaw-
sze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 
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4. Zamawiający może żądać w ogłoszeniu o zamówieniu, aby wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przekazywane 
faksem lub drogą elektroniczną były potwierdzane pisemnie lub w drodze elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
5. Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana telefonicznie przed terminem 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany w formie pisemnej i zamawiający 
otrzymał go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. 
 
Obowiązkiem wykonawcy składającego ofertę/wniosek jest udokumentowanie godziny nadania przesyłki przez instytucję lub 
firmę realizującą przesyłkę. 
 
Adresy i numery korespondencyjne:  
adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, adres e-mail: rckikszn@radunix.com.pl 
 
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 
 
XIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
 
Zbigniew Szałkiewicz, zszalkiewicz@krwiodawstwo.szczecin.pl, tel. 091 4 24 36 04, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
13.00. 
 
XIV. Wadium 
 
1. Oferent przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości  2.000 zł.               
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione          

w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. 
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto PEKAO S.A. IV O/SZCZECIN 

42124039301111000042292593  z dopiskiem „Wadium w przetargu nieograniczonym nr 11/2009” Za termin wniesienia wa-
dium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 

4. Jeżeli Oferent wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. 
5. Wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej musi obejmować odpowie-

dzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Oferenta określone w art. 46 ust. 5 Ustawy – Prawo za-
mówień publicznych. 

6. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium jeżeli:  
a) upłynie termin związania ofertą, 
b) zostanie zawarta umowa, 
c) unieważni przetarg, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich składania.  

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wniosku Oferenta: 
a) który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert, 
b) którego oferta zostanie odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu. 

8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Oferenta. 

9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w SIWZ, 
c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

11. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. 
12. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert powoduje utratę wadium. 
 
XV. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 
 
XVI. Opis przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty 
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 
4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,    
zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 
5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umo-
cowanie prawne. 
6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej spe-
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cyfikacji. 
7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącz-
nikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompleta-
cji zawartości oferty. 
9) Prosimy o rozważenie możliwości określenia terminu płatności wykonania umowy na 90 dni po otrzymaniu faktury i 
wpisanie proponowanych dni w formularzu ofertowym załącznik nr 2   
  
 
2.Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, 
podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż 
termin realizacji zamówienia. 
Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicie-
li każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty. 
Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każ-
dego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie. 
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy „Prawo zamówień publicznych”, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części 
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także podania nazw (firm) proponowanych podwyko-
nawców. 
 
3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
 
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie. 
 
3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:  
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
70-482 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 80/82, 
 
3.3 Oznakowane następująco:  
OFERTA:  „DOSTAWA WIRÓWKI NR 11/2009” 
 
XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty należy składać w: 
siedzibie zamawiającego 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
70-482 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 80/82, 
do dnia 17.11.2009 r. do godz. 09:00  
 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 
 
2. Miejsce otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
70-482 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 80/82, 
dnia 17.11.2009 r. o godz. 10:00 
 
3. Sesja otwarcia ofert 
1) z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert, 
2) otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa ter-
min składania ofert, jest dniem ich otwarcia, 
3) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
4) podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wyko-
nania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach, 
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5) informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 
na ich wniosek. 
 XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny 
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania tj. – transport do zamawiającego, - przygotowanie opakowania dla dawców krwi, 
- opakowania zbiorczego dostawy, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - 
jeżeli występuje. 
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia. 
Cena może być tylko jedna 
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy.  
 
XIX. Kryteria oceny oferty  
 
Kryteria oceny ofert 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium): 
Cena – 100% 
 
Sposób dokonywania oceny wg wzoru –  
Cena = Cn : Cb  x 100 x 100%; 
gdzie: Cn - cena najniższa, Cb - cena badana. 
 
Sposób oceny:                  
maksymalną liczbę punktów otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali zaś procentowo mniej w/w wzoru. 
 
Wynik 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
XXI. Informacje o formalno ściach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy. Wybrany Oferent winien zgło-
sić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie w celu podpisania umowy z dokumentem potwierdzającym  tożsa-
mość osoby podpisującej. 
 
XXII. Warunki umowy 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego 
w niniejszej specyfikacji. 
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem  
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych 
w ofercie.  
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 
  
XXIII. Środki ochrony prawnej 
 
 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z postanowieniami działu VI art. 179 ustawy Prawo zamówień pu-
blicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. Zm.). 
 
XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu 
 
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz w siedzibie zamawia-
jącego i na stronie internetowej: www.krwiodawstwo.szczecin.pl Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy 
uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. 
 
XXV. Postanowienia końcowe 
 
Zasady udostępniania dokumentów: 
 
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsię-
biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udo-
stępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
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Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku. 
Zamawiający wyznacza termin udostępnianych dokumentów. 
Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. 
Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz Kodeks cywilny. 
 
XXVI. Zał ączniki 
Załącznikami do specyfikacji są: 
- warunki techniczne                  - załącznik nr 1 
- formularz ofertowy                                                                        - załącznik nr 2 
- oświadczenie       - załącznik nr 3  
- wykaz dostaw                     - załącznik nr 4 
- projekt  umowy                                                                         - załącznik nr 5 
 
 
 
 
Szczecin, 29.10.2009 r.                                                                                     ______________________________________ 
                                                                                                                                                Podpis osoby uprawnionej  
 


