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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144311-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Artykuły informacyjne i promocyjne
2018/S 065-144311

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Henkelmann
E-mail: j.henkelmann@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zzpprzymz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie elementów programu lojalnościowego dla krwiodawców, tj. materiałów promocyjnych (gadżetów)
promujących honorowe krwiodawstwo wraz z dostawą do RCKiK, postępowanie znak: ZZP-59/18
Numer referencyjny: ZZP-59/18

II.1.2) Główny kod CPV
39294100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:j.henkelmann@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Część 1: Koc polarowy z uchwytem w liczbie 17 605 sztuk.
Część 2: Kubek termiczny w liczbie 11 730 sztuk,
Część 3: Kubek do malowania w liczbie 1 860 sztuk,
Część 4: Kubek kolekcjonerski w liczbie 7 450 sztuk.
Część 5: Etui na telefon w liczbie 50 000 sztuk.
Część 6: Krokomierz z klipsem do paska w liczbie 5 620 sztuk.
Część 7: Torba eco z nadrukiem w liczbie 50 000 sztuk.
Część 8: Brelok w kształcie kropelki w liczbie 100 000 sztuk.
— w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności
Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania „Promocja i edukacja w
zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupów, jednak nie więcej niż o 20 % całości
przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koc polarowy z uchwytem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Koc polarowy z uchwytem w ilości 17 605 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
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określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww.wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią właściwego dokumentu, tj.
złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
„Kartę charakterystyki parametrów użytkowych tkaniny” lub „Świadectwo jakości tkaniny” wystawione
przez producenta tkaniny użytej do produkcji koca, potwierdzające wymagane parametry tkaniny w kolorze
czerwonym: skład materiału, gramaturę, temperaturę prania, stopień kurczliwości tkaniny, lub inny równoważny
dokument potwierdzający spełnianie wszystkich wymaganych parametrów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad w przedmiocie umowy ilościowych i jakościowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Opakowanie pojedyncze w folię przezroczystą / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kubek termiczny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Kubek termiczny w ilości 11 730 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad w przedmiocie umowy ilościowych i jakościowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kubek do malowania
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kubek do malowania w ilości 1 860 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad w przedmiocie umowy ilościowych i jakościowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość odlewu kubka / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kubek kolekcjonerski
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kubek kolekcjonerski w ilości 7 450 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin usunięcia wad w przedmiocie umowy ilościowych i jakościowych / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość odlewu kubka / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Etui na telefon
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Etui na telefonw ilości 50 000 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Krokomierz z klipsem
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Krokomierz z klipsem w ilości 5 620 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Torba eco z nadrukiem
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Torba eco z nadrukiem w ilości 50 000 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Brelok w kształcie kropelki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39294100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bezpośredni odbiorcy: Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, wskazane zgodnie z rozdzielnikiem
Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Brelok w kształcie kropelki w ilości 100 000 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ), zawierający wymagania i warunki realizacji
zamówienia, w tym, m.in. wszystkie ww. zamawiane ilości sztuk oraz wszystkie poglądowe wizualizacje
elementów materiałów promocyjnych (gadżetów) promujących honorowe krwiodawstwo, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przykładowe wizualizacje gadżetów - ostateczny projekt wymaga akceptacji Narodowego Centrum Krwi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk) - w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia.
Zakup w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania
„Promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa”.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z dnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą 1 wzór oferowanego
przedmiotu zamówienia, spełniającego wszystkie ww. wymogi Zamawiającego, zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia - bez znakowania.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu, jednak nie więcej niż o 20 % całości przedmiotu
zamówienia (sztuk).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą.
Niż:
Część 1 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
Część 2 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
Część 3 – 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Część 4 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
Część 5 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
Część 6 – 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100),
Część 7 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
Część 8 – 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca, na
potwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN, winien
on dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
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Unii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych części
zamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych części
zamówienia - jeżeli dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Szczegóły dotyczące formy, terminu wpłaty oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
określone są w Ogólnych warunkach umowy, stanowiących załącznik do Specyfikacji.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 021-043481

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zakład Zamowień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, pok. 113 (I
piętro).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43481-2018:TEXT:PL:HTML
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Członkowie komisji przetargowej, biegli rzeczoznawcy oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
-"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w dokumentacji
przetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
II.
Kwota wymaganego wadium:
Część 1 – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),
Część 2 – 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),
Część 3 – 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100),
Część 4 – 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100).
Część 5 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
Część 6 – 260,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100),
Część 7 – 1 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),
Część 8 – 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający
informuje, że za 2 (dwa miesiące) należy przyjąć 60 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018

http://www.uzp.gov.pl

