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Ogłoszenie nr 535888-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ: Usługa wynajmu pojazdu wraz z
kierowcą do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, krajowy
numer identyfikacyjny 14013034600000, ul. ul. Koszykowa 78 , 00-671 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 845 557, e-mail zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
Adres strony internetowej (URL): www.wckik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

2019-04-10, 11:11

3 z 16

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79f3af...

zamówienia
Tak
www.wckik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
z zachowaniem formy pisemnej w postaci dokumentu papierowego
Adres:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. Koszykowa 78; 00-671 Warszawa 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wynajmu pojazdu wraz z kierowcą
do przewozu krwi i jej składników dla Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie
Numer referencyjny: 14/U/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z
kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego (próbek krwi) dla
Terenowej Stacji WCKiK w Krakowie. Wielkość zamówienia: 90 sztuk. 2. Przedmiotem zamówienia
jest całodobowa usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu krwi i jej składników oraz
materiału biologicznego (próbek krwi) na terenie miasta Kraków do miejsc wskazanych przez
Odbiorcę. Transport krwi i jej składników musi odbywać się zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. (Dz.Urz. M.Z. z 2018 r. poz. 92) w sprawie wymagań dobrej
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praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i
transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi. 3. Zamawiający wymaga aby
Wykonawca dysponował pojazdem do przewozu krwi i jej składników wyposażonym w urządzenia do
przewozu krwi i jej składników lub pojemniki do transportu krwi i jej składników, spełniającym
warunki dla pojazdu uprzywilejowanego wyposażonego w niezbędną sygnalizację świetlną i
dźwiękową. 4. Opis wykonywanej usługi: 4.1. Zapewnienie 24- godzinnej dyspozycyjności, tak w
obsłudze jak i przyjmowaniu zleceń telefonicznych. 4.2. Uruchomienie transportu realizuje się w
trybie zwykłym zgodnie z przekazaną dyspozycją z Terenowej Stacji w Krakowie WCKiK (z nr Tel.
12 63 08 290, 261 138 290, 12 6308 289, 261 138 289) ale nie później niż do 30 minut od wskazanej
Wykonawcy telefonicznie daty (w formacie dzień-miesiąc-rok) i godziny realizacji transportu, a „ na
ratunek” natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia. 4.3. Realizacja usługi powinna odbywać się przy
pomocy środków transportu wyposażonych w pojemnik lub pojemniki do transportu krwi i jej
składników znajdujących się na wyposażeniu Wykonawcy z udokumentowaną w postaci protokołów
ich walidacją dopuszczenia do użytkowania zgodnie zobowiązującymi przepisami, przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. 4.4. Jeżeli przenośne urządzenia
chłodnicze nie są wyposażone we własny czujnik temperatury to w bezpośredniej styczności z
przewożonym składnikiem krwi trzeba umieścić termometr posiadający aktualne świadectwo
kalibracji wg atestowanego termometru wzorcowego a odczytu temperatury dokonać po 5 minutach
od chwili umieszczenia składnika krwi w pojemniku izotermicznym i po zakończeniu transportu. 4.5.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest obowiązany udostępnić protokół kalibracji termometru
używanego do przewozu krwi i jej składników. 4.6. Transport składników krwi w zależności od
rodzaju składnika powinien odbywać się w temperaturach: • KKCz – w temperaturze od 2ºC do 6ºC
maksymalnie do 10ºC • KKP – w temperaturze od 20ºC do 24ºC • FFP i krioprecypitat – w
temperaturze nie wyższej niż (-18ºC) • Próbki do badań - w temperaturze od 4ºC do 10ºC 4.7. Do
każdego transportu krwi i jej składników musi być dołączony protokół sporządzony w dwóch
egzemplarzach, z których jeden oryginał zatrzymuje Odbiorca, kopia musi być zwrócona Dostawcy.
4.8. Protokół zawiera dane dotyczące: • nazwę i adres jednostki wydającej krew i jej składniki, •
nazwę i numer składnika, • temperaturę odczytana po 5 minutach od chwili umieszczenia krwi lub jej
składnika w pojemniku transportowym, • opis urządzenia chłodniczego z podaniem numeru
termometru - jeżeli stosowano, • datę, podpis oraz pieczątkę osoby wydającej krew lub jej składnik, •
nazwę i adres Odbiorcy, • temperaturę odczytaną w chwili dostarczenia krwi lub jej składnika do
Odbiorcy. 4.9. Zamawiający dokonuje telefonicznego zamówienia przewozu na numer telefonu
Wykonawcy czynny cała dobę, a w przypadku trudności z uzyskaniem połączenia na podany drugi
numer telefonu określając jego tryb i adres jednostki, z której transportowana będzie krew lub jej
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składniki. 4.10. Realizacja transportu winna być wykonywana na trasie wskazanej w zleceniu,
dokładnie zaplanowana przez Wykonawcę, z uwzględnieniem trybu „ na ratunek”. 4.11. Odbiorca
potwierdza wykonanie usługi przewozu kwitując odbiór przesyłki na druku „Zlecenie przewozu”.
Oryginał potwierdzonego „Zlecenia transportu” otrzymuje Odbiorca, kopię Wykonawca. 4.12.
„Zlecenie transportu” zawiera dane: • pieczątkę Odbiorcy, • imię i nazwisko pacjenta (biorcy krwi), •
datę wystawienia zlecenia, • miejsce rozpoczęcia transportu, • miejsce przeznaczenia transportu, •
podpis upoważnionej osoby zlecającej transport 4.13. Do zlecenia dołączone zostanie
„Zapotrzebowanie na krew i jej składniki” wystawione przez lekarza zamawiającego krew lub jej
składniki dla chorego (biorcy). 4.14. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązuje się do
przenoszenia urządzeń służących do transportu krwi i jej składników oraz materiału biologicznego
(próbki krwi) z/do TS WCKiK w Krakowie do/z pojazdu oraz przekazywanie krwi lub materiału
biologicznego (próbek krwi) osobie odpowiedzialnej za odbiór w miejscu dostarczenia. 4.15. W
przypadku wystąpienia awarii pojazdu Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zastąpić pojazd
uszkodzony pojazdem sprawnym technicznie. 4.16. Wynajmowane pojazdy muszą posiadać aktualne
badanie techniczne oraz ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC).

II.5) Główny kod CPV: 60171000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

2019-04-10, 11:11

7 z 16

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=79f3af...

miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga aby
Wykonawca składający ofertę dysponował zezwoleniem ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu
drogowym w przypadku wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub
zdrowia ludzkiego zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym ( Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.), nie dotyczy podmiotów określonych w art. 53 ust.
1 pkt 1 - 11 Prawo o ruchu drogowym;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50% wartości oferty brutto;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga aby
Wykonawca składający ofertę dysponował co najmniej 1 samochodem przystosowanym do
przewozu krwi i jej składników, posiadającym dwa gniazda 12V po jednym w przedziale
bagażowym i osobowym oraz co najmniej 1 osobą posiadającą ważne na dzień składania ofert
prawo jazdy uprawniające do prowadzenia pojazdu, którym będzie świadczona usługa oraz min. 2
letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
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wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3) oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik Nr 7 do SIWZ); 4) wykaz środków transportu
dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz i informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (Załącznik Nr 8 do SIWZ); 5) oświadczenie Wykonawcy, że czas
reakcji na zgłoszenie nie będzie dłuższy niż 30 minut, a w przypadku ratujących życie
natychmiastowy (niezwłoczny). 6) zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku
wykorzystywania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego zgodnie z
art. 53 ust. 1 pkt.12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( dz. U. Nr 98 poz.
602 z późn. zm.),- nie dotyczy podmiotów określonych w art. 53 ust. 1 pkt 1 - 11 Prawo o ruchu
drogowym. 7) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o
wartości nie mniejszej niż 50% wartości oferty brutto.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie Wykonawcy zawierające informację czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a ustawy) według wzoru na
Załączniku Nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin płatności za wykonaną usługę 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
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przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-18, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
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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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacja skierowana do osób fizycznych, w tym prowadzonych jednoosobową działalność
gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Zamawiający informuję, że w przypadku: - osób
fizycznych, - osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, - pełnomocnika
Wykonawcy będącego osobą fizyczną, - członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osoba
fizyczną, - osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, przetwarza dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku
prowadzonego postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
RODO, Zamawiający informuję, że: 1. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
informuje Pana/nią, że administratorem Pana/ni danych osobowych podanych w dokumentacji
przetargowej jest Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z siedzibą w
Warszawie przy ul. Koszykowej 78. Adres korespondencyjny: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa SPZOZ, 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78. 2. Pana/ni dane osobowe
przetwarzane będą w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu
przetargowym organizowanym przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ z
siedzibą w Warszawie. 3. Administrator danych powołał Inspektora ochrony danych osobowych, z
którym można kontaktować się poprzez: adres korespondencyjny: 00-671 Warszawa, ul. Koszykowa
78, numer telefonu: 261 846 185, adres e-mail: edu@wckik.pl. 4. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 6. Pani/Pana
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dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 8. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO; 9. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych *; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 10.
nie przysługuje Pani/Panu: • prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych
osobowych; • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________
• * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. • **
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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