
Sosnowiec: Dostawa probówek jednorazowych do pobier ania krwi na 

badania laboratoryjne.  

Numer ogłoszenia: 149103 - 2010; data zamieszczenia : 10.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2964219, 3630479, faks 32 2964219, 2635719. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa probówek jednorazowych do pobierania 

krwi na badania laboratoryjne.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1 Probówka do hematologii o poj. 1 

ml krwi z rozpylonym roztworem K3 EDTA z nalepką 2 Probówka o poj. 5ml z granulatem do separacji 

surowicy i przyspieszaczem wykrzepiania krwi z moŜliwością zast. w róŜnych typ. anal. 3 Probówki o poj. 9-

11ml z granulatem do separacji i przyspieszaczem wykrzepiania krwi 4 Probówki do oznacz. glukozy o poj. 1 

ml krwi zawierające roztwór fluorku sodu z nalepką 5 Probówki do koagulologii o poj.1,8ml krwi zawierające 

3,2% r-r cytrynianu sodowego z nalepką 6 Zestawy do OB. (probówka + dopasowana rurka) 7 Probówka do 

hematologii o poj. 200 - 500 µl krwi z kapilarą z rozpylonym roztworem K3 EDTA 8 Probówki do oznaczenia 

glukozy o poj. 200-500 µl krwi zawierające roztwór fluorku sodu z kapilarą 9 Probówki o poj. 200-500 µl z 

przyspieszaczem wykrzepiania i z kapilarą 10 Probówki do oznaczenia bilirubiny o poj. 200-500 µl w kolorze 

bursztynowym z przyspieszaczem wykrzepiania i z kapilarą. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.43.70.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
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SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. 

Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę 

w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do 

SIWZ). 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy zrealizował dostawy przedmiotu zamówienia, w 

okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia. 2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w przypadku 

przedłoŜenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ). 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy dysponuje osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, posiadającymi wiedzę i doświadczenie. 2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego 

warunku w przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

1 Wykonawca spełni warunek w przypadku gdy znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 2 Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku w 

przypadku przedłoŜenia przez Wykonawcę w ofercie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu (według Załącznika nr 2 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
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stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 

Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym 

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� próbki, opisy lub fotografie  

� inne dokumenty 

1. katalog oferowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim zawierający szczegółowy 

opis z zaznaczeniem odpowiedniej pozycji asortymentu na Ŝądanie Zamawiającego w trakcie 

postępowania przetargowego. 2. próbki oferowanego asortymentu - na Ŝądanie Zamawiającego w 

trakcie postępowania przetargowego, 3. oświadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ 

( oświadczenie, Ŝe oferowany asortyment posiada aktualne świadectwa dopuszczenia do obrotu na 

rynku polskim zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 

93, poz. 896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Zmiana cen moŜe nastąpić w przypadku: - zmiany cen urzędowych przedmiotu zamówienia; - zmiany 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; - zmian 

korzystnych dla Zamawiającego. 2. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego 
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umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. 3. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak 

wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają moŜliwość dostarczania odpowiedników 

asortymentu objętego umową. Ewentualna zmiana ceny w tym zakresie moŜe odbywać się na zasadach 

określonych w punkcie 9. Przez odpowiednik rozumie się asortyment o parametrach takich jak asortyment 

objęty umową tj. zgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ na podstawie, której oferta Wykonawcy została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Zmiany wymienione w pkt 1) następują z mocy prawa i obowiązują od dnia 

obowiązywania odpowiednich przepisów. 5. Zmiany wymienione w pkt 2) i 3) mogą być dokonane na wniosek 

wykonawcy, w terminie do 14 dni od przesłania zawiadomienia, w formie aneksu do umowy. 6. W przypadku, 

kiedy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen asortymentu objętego umową dopuszczają 

moŜliwość rozwiązania umowy w spornej części. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny 

Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zamówień Publicznych i Zawierania 

Umów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.06.2010 

godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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