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Postępowanie prowadzone jest przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 53, 22 508 24 62


Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

W postępowaniu prowadzonym przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137,       02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 53, 22 508 24 62 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.


1. Podstawa prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). 

ZAMAWIAJĄCY :
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa
tel./fax 022 508 24 62
REGON  015785334
NIP 521 32 99 095

2. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :  zestawy medyczne– 33141620 – 2.
2.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 
 	
	Pakiet nr 1 – Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk,

Pakiet nr 2 - Zestawy do filtrowania KKP  z wbudowanym filtrem in - line            do usuwania leukocytów z KKP w ilości 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk,
Pakiet nr 3 - Pojemniki potrójne  góra –góra z roztworem wzbogacającym w ilości 9000 (słownie: dziewięć tysięcy) sztuk,
Pakiet nr 4 - Pojemniki poczwórne z roztworem wzbogacającym z filtrem in line   do KKCz góra – dół  - w ilości 3000 (słownie: trzy tysiące)  sztuk,


3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

3.1  Pakiet Nr 1: Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 8000 sztuk powinny spełniać następujące wymagania:

3.1.1. Wymagania:
	Filtry antyleukocytarne –laboratoryjne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych.
	 Filtry jednorazowego użytku -jałowe, apirogenne,  każdy pojedynczy  filtr zapakowany szczelnie.  
	Posiadające  integralnie z filtrem połączony pojemnik odbiorczy o pojemności   400 - 600 ml do przechowywania uzyskanego UKKCz.
	Filtry nie mogą powodować hemolizy (hemoliza w końcowym okresie przechowywania poniżej 0,8% masy krwinek czerwonych) ani uwalniać do krwi substancji fizycznych i chemicznych. 
	Wyposażone w system odpowietrzania i posiadające oddzielny prefiltr pozwalający na usunięcie większych konglomeratów komórkowych przed rozpoczęciem filtracji.

Zapewniające odzyskanie krwinek czerwonych: =/> 90%
Zapewniające wysoką skuteczność procesu filtracji: liczba leukocytów po filtracji poniżej 1x106
	Filtr powinien wypełniać się samoistnie pod wpływem siły ciężkości.
	Zapewniające krótki czas filtracji ( do 30 min ).
	Wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiającego wizualną kontrolę procesu filtrowania.
	Dren filtra powinien  być elastyczny ,nieposklejany, niepozaginany ,kompatybilny z drenami pojemników do preparatyki, dren wykonany z przejrzystego materiału, który zapewnia wykonanie trwałych zgrzewów przy pomocy różnych typów zgrzewarek oraz umożliwiający wykonanie minimum trzech pilotek (o długości 10 centymetrów każda) do  wykonania badań serologicznych i do badań kontroli jakości.
	Zaciski na drenie powinny być łatwe w obsłudze, uniemożliwiające ich zdjęcie       z drenu
	Etykiety nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu podczas preparatyki           i przechowywania-wykonane zgodnie z wymaganiami ISBT, umożliwiające przyklejenie własnej etykiety.
	Filtry powinny posiadać oznaczenie CE oraz posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	okres ważności filtrów od daty dostawy powinien wynosić nie mniej jak 12 miesięcy.

3.2 Pakiet Nr 2: Zestawy do filtrowania z wbudowanym filtrem in-line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 250 sztuk powinny spełniać następujące wymagania: 

3.2.1   Zestaw w rozumieniu zamawiającego to:
Nazwany przez zamawiającego zestaw do KKP rozumiany jako trwale i integralnie połączony system pojemników, drenów z wbudowanym filtrem in line typu „soft”do usuwania leukocytów z KKP . 
3.2.2  Budowa: pusty pojemnik z dołączonym drenem  z rozgałęzieniami  drenów umożliwiającymi podłączenie 5 donacji kożuszka leukocytarno - płytkowego           i osocza + wbudowany filtr in line  typu „soft” z miękką obudową dający możliwość bezpiecznego wirowania  w wirówce+ pusty pojemnik odbiorczy ok. 1000 ml na przefiltrowany składnik do co najmniej 5 dniowego przechowywania.
3.2.3. Wymagania:
	Zestaw jałowy, jednorazowego użytku z układem połączonych drenami dwóch pojemników i filtrem typu „soft”.
	Dreny  zestawu kompatybilne ze stosowanymi urządzeniami do sterylnego łączenia drenów. 
	Filtr w zestawie typu „soft”  z miękką obudową odporny  na wirowanie. 
	Zestawy dające możliwość filtracji  przy użyciu prasy automatycznej.
	Każdy pojedynczy zestaw pakowany oddzielnie w opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym szczelność i sterylność.
	Konstrukcja filtra musi zapewniać  wysoką skuteczność filtracji- ilość pozostałych leukocytów w preparacie po filtracji poniżej 1x106
	Zestaw musi być wykonany z przezroczystego materiału, posiadać elastyczne, niepozaginane dreny .
	Pojemnik odbiorczy na przefiltrowany składnik wykonany  z materiału umożliwiającego minimum 5 dniowe przechowywanie (tzw. pojemniki „oddychające”) powinien zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia oraz na dolnej krawędzi w/w pojemnika powinny znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika umożliwiające zawieszenie ich na haczykach statywów transfuzyjnych.
	Etykiety na pojemnikach zestawu zgodnie z wymaganiami ISBT umożliwiające przyklejenie własnej etykiety.
	Muszą posiadać znak CE oraz posiadać dokument dopuszczający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	Okres ważności zestawów od daty dostawy powinien wynosić nie mniej jak 12 miesięcy.





3.3. Pakiet Nr 3: Pojemniki potrójne  góra – góra z roztworem wzbogacającym  w ilości 9000 sztuk powinny spełniać następujące wymagania: 

3.3.1   Budowa: pojemnik macierzysty z CPD w ilości 63-70 ml do pobierania 450 ml krwi + pojemnik o poj 300 – 400 ml zawierający ok. 100 ml płynu ADSOL lub SAGM- roztwór wzbogacający do przechowywania KKCz przez 42 dni w temp. 2ºC- 6ºC +pojemnik pusty o poj. 600 ml na osocze.
3.3.2 Zastosowanie: do pobierania krwi, do produkcji koncentratu krwinek czerwonych   w roztworze wzbogacającym i osocza świeżo mrożonego oraz przechowywania składników krwi w odpowiednich temperaturach.
3.3.3  Wymagania: Pojemniki z tworzyw sztucznych, jednorazowego użytku, apirogenne, jałowe, muszą: 
	Posiadać oznaczenie CE oraz posiadać dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	Umożliwiać pobranie 450 ml krwi do pojemnika macierzystego.
	Wykazywać brak strątów i zmian płynu konserwującego.
	Szczegółowy skład płynu konserwującego powinien być opisany na pojemnikach lub w treści dokumentów (np. certyfikatów) dołączanych  do każdej dostawy.
	Posiadać pojemnik transferowy do przechowywania osocza umożliwiający zamrażanie szokowe w temp min -60 ºC i bezpieczne przechowywanie osocza      w temp. poniżej -25 ºC (do -90 ºC) przez 3 lata z zachowaniem jałowości              i elastyczności pojemnika.
	Pojemniki powinny być odporne na wirowanie z przyśpieszeniem min.5000xg      (w czasie min 10 min).
	Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty i umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku.
	Posiadać dren do pobierania krwi zakończony ostrą igłą- 16 G poddaną obróbce zwiększającą poślizg( np. silikonowanie ) i zabezpieczoną zamkniętą osłonką        w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia dodatkowych narzędzi. Igła powinna posiadać  dodatkową osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu  krwi oraz jej nieodwracalne zablokowanie w osłonce. Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinania skóry, tkanki podskórnej i żyły.
	Posiadać wszystkie dreny wykonane z przejrzystego materiału, który zapewnia wykonanie trwałych zgrzewów przy pomocy różnych typów zgrzewarek oraz zadziałanie zacisków wagomieszarek; dreny powinny być elastyczne, niepozaginane, nieposklejane, łatwe w rolowaniu o wymiarach zapewniających wzajemną kompatybilność z drenami użytych pojemników umożliwiające ich połączenie w układzie zamkniętym.
	Posiadać dren czerpalny oraz dren biegnący do pojemnika próbkowego wyposażone w zaciski  uniemożliwiające ich zdjęcie z drenów, łatwe w obsłudze jedną  ręką. Dren czerpalny mierzony od zakończenia igły do miejsca połączenia    z pojemnikiem  macierzystym powinien mieć długość min 110 cm.
	Posiadać w zestawie dodatkowy pojemnik o pojemności ok. 30 ml na tzw. pierwszą krew. Dren doprowadzający pierwszą krew do dodatkowego pojemnika powinien odchodzić od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm licząc od igły    (komfort wkłucia). Pojemnik powinien mieć uniwersalny port w formie adaptera    z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi ,pozwalający na pobranie próbek krwi do probówek          w systemie próżniowym.
	Posiadać króćce, membrany  znajdujące się u ujścia drenów łączących je             z pojemnikiem głównym i transferowym, udrażniające przepływ między pojemnikami , łatwo wyłamujące się, przezroczyste.
	Posiadać etykiety trwale umocowane na wszystkich pojemnikach, które nie mogą ulegać uszkodzeniom, ani odklejeniu podczas preparatyki i przechowywania, powinny być w języku polskim, zawierać informację o przeznaczeniu pojemnika, numer serii w postaci literowo cyfrowej i kodu kreskowego, znak CE a także datę ważności. Dopuszcza się informację o dacie ważności umieszczoną na indywidualnym opakowaniu każdego zestawu pojemników i informacje w postaci piktogramów wraz z instrukcją w języku polskim objaśniającą znaczenia piktogramów.
	Etykiety wykonane zgodnie z wymaganiami ISBT, umożliwiające przyklejenie własnej etykiety.
	Każdy pojedynczy zestaw do pobierania musi być zamknięty w opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym szczelność, sterylność, dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne.
	Pojedyncze zestawy powinny być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze i zawierać pojemniki tylko jednej serii.
	Pojemniki i dreny nie mogą być zawilgocone.
	Okres ważności pojemników od daty dostawy powinien wynosić nie mniej jak      12 miesięcy.



3.4 Pakiet nr 4: Pojemniki poczwórne góra – dół z roztworem wzbogacającym    z filtrem in line do KKCz w ilości 3000 sztuk do pobierania, przechowywania   i preparatyki krwi powinny spełniać następujące wymagania: 

3.4.1  Budowa: pojemnik macierzysty z CPD do pobierania 450 ml krwi +pusty pojemnik o poj. 600 ml do produkcji i przechowywania osocza + pojemnik o poj. 400 ml do KKCz zawierający ok.100 ml płynu ADSOL lub SAGM połączony układem filtrującym (filtr typu „soft”) z pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do 42 dni przechowywania w temp. 2-6 ºC).
3.4.2  Zastosowanie: do pobierania krwi i produkcji ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym, kożuszka  leukocytarno-płytkowego i osocza świeżo mrożonego.
3.4.3  Wymagania: Pojemniki z tworzyw sztucznych, jednorazowego użytku, apirogenne, jałowe, muszą: 
	posiadać oznaczenie CE oraz posiadać dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
	Umożliwiać pobranie 450 ml krwi do pojemnika macierzystego.
	Wykazywać brak strątów i zmian płynu konserwującego .
	Szczegółowy skład płynu konserwującego powinien być opisany na pojemnikach lub w treści dokumentów (np. certyfikatów ) dołączanych  do każdej dostawy
	Posiadać pojemnik transferowy do przechowywania osocza umożliwiający zamrażanie szokowe w temp min -60 ºC i bezpieczne przechowywanie osocza     w temp. poniżej -25 ºC (do -90 ºC) przez 3 lata z zachowaniem jałowości             i elastyczności pojemnika.
	Pojemniki powinny być odporne na wirowanie z przyśpieszeniem min.5000xg        (w czasie min 10 min).                                
	Pojemnik na osocze i pojemnik na ubogoleukocytarny KKCz z roztworem wzbogacającym powinien zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednia ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia oraz na dolnej krawędzi w/w pojemników powinny znajdować się podłużne nacięcia materiału pojemnika umożliwiające zawieszenie ich na haczykach statywów transfuzyjnych.
	 Na górnej krawędzi pojemnika głównego, symetrycznie po dwóch stronach membrany powinny znajdować się dwa otwory umożliwiające zawieszenie pojemników na prasie automatycznej.
	Posiadać dren czerpalny oraz dren biegnący do pojemnika próbkowego wyposażone w zaciski  uniemożliwiające ich zdjęcie z drenów, łatwe w obsłudze jedną  ręką. Dren czerpalny mierzony od zakończenia igły do miejsca połączenia   z pojemnikiem  macierzystym powinien mieć długość min 110 cm.
	Dreny o wymiarach zapewniających wzajemną kompatybilność z drenami użytych  pojemników umożliwiające ich połączenie w układzie zamkniętym.
	Posiadać dren łączący pojemnik z KKCz z pojemnikiem odbiorczym na UKKCz        z roztworem wzbogacającym oraz wbudowany filtr antyleukocytarny typu „soft”.

Łączna długość drenu min 90 cm winna zapewnić odpowiedni przepływ filtrowanego składnika.
	 Zastosowany w zestawie filtr antyleukocytarny do filtrowania KKCz powinien umożliwiać otrzymanie w składniku po filtracji liczby leukocytów poniżej 1x106  , przy temperaturze filtrowanego składnika od +20 ºC do +24 ºC, czas filtracji uzyskanego UKKCz z roztworem wzbogacającym nie dłuższy niż 30 min. 
	Materiał, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty i umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku.
	Posiadać dren do pobierania krwi zakończony ostrą igłą- 16 G poddaną obróbce zwiększającą poślizg (np. silikonowanie) i zabezpieczoną zamkniętą osłonką        w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia dodatkowych narzędzi. Igła powinna posiadać  dodatkową osłonkę zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu  krwi oraz jej nieodwracalne zablokowanie w osłonce. Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinania skóry, tkanki podskórnej i żyły.
	 Posiadać wszystkie dreny wykonane z przejrzystego materiału, który zapewnia    wykonanie trwałych zgrzewów przy pomocy różnych typów zgrzewarek                 i zadziałanie zacisków wagomieszarek oraz pras automatycznych  do preparatyki, dreny powinny być elastyczne, niepozaginane, nieposklejane, łatwe w rolowaniu  o wymiarach zapewniających wzajemną kompatybilność z drenami różnych pojemników umożliwiające ich połączenie w układzie zamkniętym.
	Posiadać w zestawie dodatkowy pojemnik o pojemności ok. 30 ml na tzw. pierwszą krew. Dren doprowadzający pierwszą krew do dodatkowego pojemnika powinien odchodzić od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm licząc od igły    (komfort wkłucia). Pojemnik powinien mieć uniwersalny port w formie adaptera    z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi, pozwalający na pobranie próbek krwi do probówek         w systemie próżniowym.
	Posiadać króćce, membrany  znajdujące się u ujścia drenów łączących je               z pojemnikiem głównym i transferowym, udrażniające przepływ między pojemnikami , łatwo wyłamujące się, przezroczyste.
	Posiadać etykiety trwale umocowane na wszystkich pojemnikach, które nie mogą ulegać uszkodzeniom, ani odklejeniu podczas preparatyki i przechowywania, powinny być w języku polskim, zawierać informację  o przeznaczeniu pojemnika, numer serii w postaci literowo cyfrowej i kodu kreskowego, znak CE  a także datę ważności; dopuszcza się informację o dacie ważności umieszczoną na indywidualnym opakowaniu każdego zestawu pojemników i informacje w postaci piktogramów wraz z instrukcją w języku polskim objaśniającą znaczenia piktogramów
	Etykiety wykonane zgodnie z wymaganiami ISBT, umożliwiające przyklejenie własnej etykiety
	Każdy pojedynczy zestaw do pobierania musi być zamknięty w opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym szczelność, sterylność, dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne czynniki atmosferyczne

Pojedyncze zestawy powinny być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze i zawierać pojemniki tylko jednej serii.
	Pojemniki i dreny nie mogą być zawilgocone.
	Okres ważności pojemników od daty dostawy powinien wynosić nie mniej jak        12 miesięcy.



4. Termin realizacji zamówienia i warunki realizacji zamówienia.

4.1. Wykonanie całości dostaw będących przedmiotem zamówienia powinno zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przedłużenia do czasu realizacji całości dostaw, nie dłużej jednak jak o kolejne
8 miesięcy.
4.2 Koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa każdorazowo Wykonawca.
4.3 Dostawa powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę częściami do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.  
4.4. Zamawiający każdorazowo określi termin dostawy oraz ilość przedmiotu dostawy    częściowej w treści   zamówienia składanego Wykonawcy telefonicznie lub faxem.
4.5  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do        7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.


5. Wymagania, które muszą spełniać Wykonawcy.

5.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5.1.5. przygotują oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
5.1.6. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty. 
5.2. ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia, wymagane od Wykonawcy na podstawie pkt. 8 poniżej.
5.3. w trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z           Wykonawcami także drogą faksową lub elektroniczną. 

6. Dopuszczalna liczba składanych ofert.

6.1  Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.2  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na co najmniej jeden Pakiet.    
6.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.4  Zamawiający nie przewiduje obowiązku składania wadium. 

7. Postać oferty.

7.1. 	Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
7.2. 	Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów wymaganych postanowieniami pkt. 8 niniejszej SIWZ.
7.3. 	Oferta wraz z załącznikami musi być napisana w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
7.4. 	Wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią Wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:
7.4.1. 	osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, 
7.4.2. 	osoby wykazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7.4.3. 	osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,   o których mowa w pkt 7.4.1. i 7.4.2 niniejszej SIWZ. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, oryginał pełnomocnictwa musi być dołączony do oferty,
7.4.4. 	w przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników,
7.5. 	Zaleca się aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
7.6. 	Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

8. Oświadczenia, materiały i dokumenty, które Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty.

8.1. Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące oświadczenia, materiały                  i dokumenty.
8.1.1. oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, stwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia pozostałe warunki określone z art. 22 ust. 1. w. w. Ustawy. W przypadku gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
8.1.2 oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
8.1.3  poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich,
8.1.4. oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), o których mowa w pkt 7.4.3. –  7.4.4. niniejszej SIWZ, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.
8.1.5  certyfikat europejski CE dla oferowanych produktów,  
8.1.6. dokument poświadczający dopuszczenie pojemników do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
8.2. Wszystkie powyższe dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski z podpisem osoby, która dokonała  tłumaczenia. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów albo załączników lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem” kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty. Oprócz pełnomocnictwa dokumenty mogą zostać złożone w formie kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  
8.3  Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą Rzeczpospolitej Polskiej powinien oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 8.1 dołączyć do oferty:
8.3.1 odpis z właściwego rejestru,
8.3.2 dokument, z którego wynika, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
8.3.3 dokument, z którego wynika, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się    o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
8.4 Dokumenty za wyjątkiem oświadczeń,  o których mowa w pkt. 8.1.1 oraz 8.1.2                            (przekazywanych wyłącznie w oryginale) powinny być dostarczone w oryginale lub  w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność oryginałem  przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

8.5  Do oferty Wykonawca powinien dołączyć w zakresie pakietu nr 1 i nr 2, po 4 sztuki  każdego przedmiotu zamówienia, w zakresie pakietu nr 3 i nr 4 po 6 sztuk każdego przedmiotu zamówienia.  Powyższy przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany w trakcie testów przeprowadzanych przez Zamawiającego w celu oceny spełnienia przez przedmiot zamówienia warunków określonych w SIWZ, a także w celu oceny jakości przedmiotu zamówienia.  Koszt dostarczenia powyższych pojemników ponosi Wykonawca. 

9. Koszt sporządzenia oferty.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

10. Warunki płatności.

10.1 Płatności będą realizowane każdorazowo po wykonaniu przez Wykonawcę dostawy objętej zamówieniem w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowych faktur VAT od Wykonawcy.
10.2 Płatności będą realizowane jedynie w PLN, Zamawiający nie przewiduje płatności     w walutach obcych i nie przewiduje wypłaty zaliczek. 


11. Okres związania ofertą.

11.1.	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 
11.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania  
         ofert.
11.3  Na co najmniej 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 30 dni
	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
	jest niezgodna z ustawą;
	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

11.4.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
11.4.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
11.4.5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu         o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert;
11.4.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
11.4.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy;  
11.4.8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12. Termin i miejsce składania ofert.

12.1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego – Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 28.06.2016 roku do godziny 11.30  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016 roku o godz. 12.00 we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (pok. nr 18).
12.2. 	Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 



13. Opakowanie i oznakowanie oferty.

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ, która będzie posiadać następujące oznaczenie: „Oferta na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi  dla CKiK MSW”– nie otwierać przed dniem 28.06.2016 roku, godz. 12.00” oraz opatrzyć kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy.

14. Kryteria oceny ofert.

14.1 Opis kryteriów oceny ofert. 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

	a/	cena						70%     


                                        KC = Cn/Cb x 100 x 70%
gdzie:
KC  – kryterium cena ( liczba punktów)
Cn– najniższa oferowana łączna wartość brutto oferty	
Cb – łączna wartość brutto badanej oferty

           b/         jakość produktu                                                       30%

gdzie 
KJ – kryterium jakość (ilość punktów przyznawanych przez pracownie od 0 do 30 pkt)

                              KJ = badana suma punktów przyznanych przez pracownie               x 100 x 30%
                                      najwyższa suma punktów przyznanych przez pracownie       

Pracownicy którzy będą pracować na załączonych do ofert pojemnikach ocenią je pod względem wymagań stawianych w charakterystyce przedmiotu zamówienia co do ostrości igieł, elastyczności drenów, przejrzystości pojemników, trwałości zgrzewów  itp.               i nadadzą im odpowiednie punkty. Najwyższą ilość punktów uzyskają najlepsze pojemniki.

Pracownicy którzy będą pracować na załączonych do ofert filtrach ocenią ich jakość pod względem wymagań oraz cech stawianych w charakterystyce przedmiotu zamówienia (np. skuteczność filtracji  itp.) i nadadzą im odpowiednie punkty. Najwyższą ilość punktów uzyskają najlepsze filtry.

                                                                                      

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:                                                         K = KC + KJ

14.2 Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza w świetle powyższych kryteriów .




15. Tryb udzielenia wyjaśnień.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści niniejszej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytania Wykonawców mogą być kierowane na piśmie na adres: Centrum Krwiodawstwa    i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa lub przesłane faksem na nr: 022 508 24 62 albo pocztą elektroniczną na adres:   administracja@ckikmsw.pl

Osobą upoważnioną do porozumiewania się  z Wykonawcami jest:
	Monika Położniak – w sprawach formalnych,  tel.: 22 508 24 62,

Grażyna Buczkowska – w sprawach merytorycznych, tel.: 22 508 24 53.
	Hanna Gardecka w sprawach merytorycznych ,tel:22 508 13 14

16. Tryb ogłoszenia wyników:
 
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o  udzielenie zamówienia faxem lub na wskazany przez Wykonawcę adres poczty elektronicznej, a ponadto niezwłocznie zamieści stosowne ogłoszenie na swojej stronie internetowej.

17.  Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowania jeżeli: 
17.1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, pochodzącej od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu.  
17.2 Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może        przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.3 W przypadkach, o który mowa w art. 91 ust.5 zostały złożone oferty dodatkowe       o takiej samej cenie.
17.4. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania   lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
17.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy        w sprawie zamówienia publicznego.

18.  Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie postępowania.

18.1. Z zastrzeżeniem pkt. 7 oraz 8 niniejszej SIWZ oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną.
18.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
18.3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.  

19. Środki ochrony prawnej.

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w. w. Ustawy .
19.2. Wykonawca na zasadach przewidzianych w art. 180 i nast. powyższej Ustawy ma prawo wnieść odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych 

20. Zawarcie umowy

  Zamawiający dokona zawarcia umowy (umów) o treści zgodnej z  Załącznikiem nr 4 do SIWZ z Wykonawcą (Wykonawcami), którego (których) oferta (-y) została (-y) wybrana (-e), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 16, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umów z różnymi Wykonawcami w zakresie realizacji poszczególnych części zamówienia, Zamawiający może zawrzeć umowy           z Wykonawcami, którzy zaoferowali dostawę całości przedmiotu zamówienia (sześciu Pakietów) lub części zamówienia, obejmującej co najmniej jeden Pakiet. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który zaoferował dostawę całości przedmiotu zamówienia tylko w zakresie jednego z Pakietów, jeżeli w wyniku porównania złożonych ofert okaże się, iż oferta w zakresie tego Pakietu jest najkorzystniejsza.      

  21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

21.1   Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy     w odniesieniu do następujących postanowień:
	zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki),

zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy/Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia  podmiotowego po stronie Wykonawcy.
zmiana stawki podatku VAT.


O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr:   22 508 24 62 lub mailem na adres administracja@ckikmsw.pl




