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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
w Sosnowcu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość:  Sosnowiec Kod pocztowy:  41-219 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324130131

Osoba do kontaktów:  Izabela Kańkowska

E-mail:  zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl Faks:  +48 324130112

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital.sosnowiec.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA,
ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL
ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU
LABORATORYJNEGO

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.

Kod NUTS: 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 
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Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą
analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, odczynników
do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych,
drobnego sprzętu. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot
zamówienia:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań manualnych – szybkie testy diagnostyczne;
Pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego;
Pakiet nr 3 – Dostawa pipet automatycznych wraz z końcówkami do pipet;
Pakiet nr 4 – Dostawa strzykawek do badań gazometrycznych;
Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatora do
badań równowagi kwasowo-zasadowej;
Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;
Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na
analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom
3003);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.7 do
SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej
kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz.
U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po
odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1
raz w miesiącu.
6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów
po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym
zakresie.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

II.1.7)  Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :   tak   nie

II.1.8) Części:  (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do
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tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

II.1.9)  Informacje o ofertach wariantowych: 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :   tak   nie

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
wartość powyżej 200 tys euro

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)

II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Nr Pakietu Kwota wadium
w zł
dla Pakietu nr 1 – 1 000,00 zł
dla Pakietu nr 2 – 750,00 zł
dla Pakietu nr 3 – 50,00 zł
dla Pakietu nr 4 – 50,00 zł
dla Pakietu nr 5 – 1 800,00 zł
dla Pakietu nr 6 – 1 000,00 zł
dla Pakietu nr 7 – 500,00 zł
2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089
z oznaczeniem:
Przetarg znak: ZZP-2200-64/12 na dostawę ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z
DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO
PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ
WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU
LABORATORYJNEGO
,
Pakiet nr………zł, Pakiet nr………zł,
2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty.
3.Wadium może być wnoszone w formie:
a) pieniądza,
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancji bankowych,
d) gwarancji ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji należy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego Szpitala
Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do
oferty.
4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
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3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Termin płatności za dostawę odczynników: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego oryginału faktury za dostarczony towar. Termin płatności za dzierżawę alanlizatorów: do 30 dni
od daty prawidłowo wystawiongo oryginału faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art.
23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2
i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
1. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej
kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz.
U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po
odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1
raz w miesiącu.
3. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów
po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym
zakresie.
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy
złożyć:
- oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ,
- załącznik nr 4 do SIWZ,
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- dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierżawę sprzęt parametrów granicznych
określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny
wiarygodny dokument (w języku polskim).
- przedłożyć dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych metodyki oznaczeń w języku polskim, na
podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych oraz prawidłowość wyliczenia ww.
asortymentu.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy
Pzp do 20% zamówienia podstawowego w związku z wyczerpaniem poszczególnych odczynników w czasie
obowiązywania umowy na dzierżawę analizatora.

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ,
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
- pkt 1.2. do pkt. 1.4. oraz pkt 1.6. — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert
- pkt 1.5. — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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1.8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.7., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 1.2.÷1.6.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę dla
Pakietu nr 1 – 1 000,00 zł;
dla Pakietu nr 2 – 750,00 zł;
dla Pakietu nr 3 – 50,00 zł;
dla Pakietu nr 4 – 50,00 zł;
dla Pakietu nr 5 – 1 800,00 zł;
dla Pakietu nr 6 – 1 000,00 zł;
dla Pakietu nr 7 – 500,00 zł;
dla każdego pakietu lub na łączną kwotę pakietów, do
których przystępuje Wykonawca.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

- wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z
podaniem wartości, przedmiotu umowy,
dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ
dla Pakietu nr 1 – 1 000,00 zł;
dla Pakietu nr 2 – 750,00 zł;
dla Pakietu nr 3 – 50,00 zł;
dla Pakietu nr 4 – 50,00 zł;
dla Pakietu nr 5 – 1 800,00 zł;
dla Pakietu nr 6 – 1 000,00 zł;
dla Pakietu nr 7 – 500,00 zł;
W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,
Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych
dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych
powyżej pakietów, na które składa ofertę. Wzór wykazu
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
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(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZZP-2200-87/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  29/10/2012  Godzina:  _____

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  29/10/2012  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 29/10/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  w Dziale Zamówień Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219
Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 ustawy
Pzp do 20% zamówienia podstawowego w związku z wyczerpaniem poszczególnych odczynników w czasie
obowiązywania umowy na dzierżawę analizatora.

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587901

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
2. Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:
a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),
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b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu
pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(DzU nr 41, poz. 238).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587901

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
14/09/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-127918
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 1      Nazwa : Pakiet 1 Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe

1) Krótki opis:
L.p. Nazwa odczynnika Ilość badań /
3 lata
1 2 3
1 Lateks RF z kontrolami opak. o poj. maks 100 oznaczeń, zestaw z materiałem kontrolnym 450
2 Lateks ASO z kontrolami opak o poj maks. 100 ozn, zestaw z materiałem kontrolnym 600
3 Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety o czułości metody min. 10 ng z
materiałem kontrolnym 2000
5 Test ciążowy z możliwością wykonania oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 mlU/ml z materiałem
kontrolnym 700
6 Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale 200
7 Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza + aceton ) opakowanie maks. 100 pasków 600
8 Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR
Syphilis – test lateksowy, zestaw z materiałem kontrolnym 5000
9 Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR
Syphilis – test paskowy 30000

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

L.p. Nazwa odczynnika Ilość badań /
3 lata
1 2 3
1 Lateks RF z kontrolami opak. o poj. maks 100 oznaczeń, zestaw z materiałem kontrolnym 450
2 Lateks ASO z kontrolami opak o poj maks. 100 ozn, zestaw z materiałem kontrolnym 600
3 Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez konieczności stosowania diety o czułości metody min. 10 ng z
materiałem kontrolnym 2000
5 Test ciążowy z możliwością wykonania oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 mlU/ml z materiałem
kontrolnym 700
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6 Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia lamblia w kale 200
7 Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza + aceton ) opakowanie maks. 100 pasków 600
8 Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR
Syphilis – test lateksowy, zestaw z materiałem kontrolnym 5000
9 Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego wykrywania przeciwciał o charakterze reagin - RPR
Syphilis – test paskowy 30000
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki Graniczne:
1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników należy uwzględnić częstość
wykonywania oznaczeń ( 1 raz w tygodniu), oraz związane z nią zużycie odczynników w celu wykonania kontroli
( każdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu.
2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu.
3. Data ważności testów minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z
materiałem kontrolnym dodatnim i
ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich
odczynników zawierających substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie.
6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań należy zaokrąglić ilość do
pełnego opakowania w górę.
7.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem
lub faxem.
8.Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej
rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin.
9.Do wszystkich oferowanych odczynników należy dołączyć ulotki w języku polskim.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 2      Nazwa : Pakiet 2 Drobny sprzęt laboratoryjny

1) Krótki opis:
L.p. Asortyment Numer katalog. Największa dopuszczalna wielkość opakowania Ilość sztuk /
3 lata
1 2 3 4 5
1. Probówki typu Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem 1000 szt. 60000
2 Probówka eppendorf o poj. około 1,5 ml bez korka 1000 szt. 24000
3 Pojemnik na kał z łopatką 100 szt 600
4 Pojemnik na mocz niesterylny 500 szt 66000
5 Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm 1000 szt. 180000
6 Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml 500 szt. 81000
7 Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu 1op. - 50 szt. 50
szt. 3000
8 Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm 100 szt. 9000
9 Szkiełka nakrywkowe 22x22mm 1000 szt. 68000
10 Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100ul z zatyczkami i mieszadłem
250 szt. 1500
11 Sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca 200 szt. 800
12 Cylinder szklany o poj. 50 ml bez podziałki 1szt. 6
13 Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml 1 szt. 4
14 Urometr szkalny 1,030-1,060 g/ml 1 szt. 4
15 Bagietki z polipropylenu lub polistyrenu o długości od 120mm do15mm 200 szt. 2000
16 Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,0 ml – 1,5 ml 1000 szt. 26000
17 Płyty do wykonywania grup krwi 5 rzędów po 5 dołków 100 szt 7000
18 Płyty do wykonywania grup krwi 10 rzędów po 5 dołków 100 szt. 600
19 Eza dwustronna z polipropylenu o oczkach 1µl i 10µl 20 szt 500

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  
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3) Wielkość lub zakres:

L.p. Asortyment Numer katalog. Największa dopuszczalna wielkość opakowania Ilość sztuk /
3 lata
1 2 3 4 5
1. Probówki typu Eppendorf o poj. około 1,5 ml z korkiem 1000 szt. 60000
2 Probówka eppendorf o poj. około 1,5 ml bez korka 1000 szt. 24000
3 Pojemnik na kał z łopatką 100 szt 600
4 Pojemnik na mocz niesterylny 500 szt 66000
5 Probówki serologiczne polistyrenowe 75x12mm 1000 szt. 180000
6 Probówki stożkowe polistyrenowe przezroczyste o poj. ok.10 ml 500 szt. 81000
7 Szkiełka mikroskopowe podstawowe do rozmazów z jednym brzegiem matowym do opisu 1op. - 50 szt. 50
szt. 3000
8 Szkiełka podstawowe o wymiarach 76x26x1 mm 100 szt. 9000
9 Szkiełka nakrywkowe 22x22mm 1000 szt. 68000
10 Kapilary do badania gazometrycznego z heparyną litowa o śr.1,6 mm o poj. 100ul z zatyczkami i mieszadłem
250 szt. 1500
11 Sterylne nakłuwacze jednorazowe do palca 200 szt. 800
12 Cylinder szklany o poj. 50 ml bez podziałki 1szt. 6
13 Urometr szklany 1,000-1,030 g/ml 1 szt. 4
14 Urometr szkalny 1,030-1,060 g/ml 1 szt. 4
15 Bagietki z polipropylenu lub polistyrenu o długości od 120mm do15mm 200 szt. 2000
16 Pipety Pasteura z polietylenu o poj. 1,0 ml – 1,5 ml 1000 szt. 26000
17 Płyty do wykonywania grup krwi 5 rzędów po 5 dołków 100 szt 7000
18 Płyty do wykonywania grup krwi 10 rzędów po 5 dołków 100 szt. 600
19 Eza dwustronna z polipropylenu o oczkach 1µl i 10µl 20 szt 500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 3      Nazwa : Pakiet 3 Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet

1) Krótki opis:
L.p. Nazwa odczynnika Numer katalog Maks.
wielkość opak. Jedn. miary Ilość/3 lata
1 2 3 4 5 6
1. Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 1000 do 5000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i
wydmuchem 1 szt szt 2 szt
2 Końcówki typu Gilson (żółta) o pojemności
0-200 µl 1000 szt szt 120000
3 Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl 1000 szt szt 36000
4 Końcówki typu Gilson o pojemności 1000-5000µl dostosowane do zaoferowanej pipety o w/w pojemności 200
szt szt 3600

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

L.p. Nazwa odczynnika Numer katalog Maks.
wielkość opak. Jedn. miary Ilość/3 lata
1 2 3 4 5 6
1. Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w zakresie od 1000 do 5000 µl, z wyrzutnikiem końcówek i
wydmuchem 1 szt szt 2 szt
2 Końcówki typu Gilson (żółta) o pojemności
0-200 µl 1000 szt szt 120000
3 Końcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemności 200-1000µl 1000 szt szt 36000
4 Końcówki typu Gilson o pojemności 1000-5000µl dostosowane do zaoferowanej pipety o w/w pojemności 200
szt szt 3600
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Parametry graniczne:
1. Dostawa w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznego lub faxem.
2. Data produkcji pipet nie starsza niż 2012 rok.
3. Pipeta powinna zawierać w opakowaniu instrukcję dotyczącą kalibracji.
4. Data ważności dostarczonego towaru co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.
5. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego
faxem lub faxem , do momentu jej rozpatrzenia.
Wymiana reklamowanego towaru musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin.



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 23 / 32

Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 4      Nazwa : PAKIET NR 4 Strzykawki do badań gazometrycznych

1) Krótki opis:
1 Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową, o pojemności max. od 1 do 2 ml
Pakowane pojedynczo szt 2500

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

1 Strzykawka do badań gazometrycznych z heparyną litową, o pojemności max. od 1 do 2 ml
Pakowane pojedynczo szt 2500
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Data ważności strzykawek conajmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 5      Nazwa : Pakiet 5 Odczynniki wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń parametrów
równowagi kwasowo – zasadowej

1) Krótki opis:
Ilość
oznaczeń na 3 lata
1 analizator 2100
2 analizator 1800

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

Ilość
oznaczeń na 3 lata
1 analizator 2100
2 analizator 1800
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Parametry graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej.
I.Analizator fabrycznie nowy lub używany, nie starszy niż 3 letni z udokumentowanym przeglądem serwisowym
oraz wymienionymi wszystkimi częściami ulegającymi zużyciu oraz nowymi elektrodami..
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II.Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim.
III.Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.
IV.Wbudowana drukarka.
V.Czytelny ekran.
VI.Możliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
VII.Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej.
VIII.Możliwość oznaczenia parametrów w różnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym.
IX.Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności użycia butli gazowych.
X.Wewnętrzny system kontroli jakości, z możliwością archiwizacji wyników.
XI.Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza
kartridżem, w razie potrzeby wymieniane osobno nie w komplecie.
XII.Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezależnych pojemnikach, umożliwiających ich wymianę
odpowiednio do zużycia, lub w postaci jednego kartridżu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i
kalibratory.
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu
obsługującego analizator.
XIV.Dostarczenie i instalacja analizatora, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 14 dni od
momentu podpisania umowy.
XV.Zapewnienie wszystkich materiałów zużywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.
XVI.Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone
imiennym certyfikatem dla każdego pracownika.
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej
niż raz w roku.
XVIII.Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego
za pomocą faksu. Możliwość zgłaszania awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24
godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
XIX.Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników.
XX.Analizator posiadający dwukierunkową transmisję danych z możliwością podłączenia do systemu
informatycznego posiadanego przez Zamawiającego ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy
Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca.
XXI.Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.
XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie
niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały
okres trwania umowy
Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej.
1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników należy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w
formie papierowej.
2. Odczynnik musi posiadać termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w każdym
z trzech lat obowiązywania umowy: przez 2 miesiące każdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 10
miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia.
Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godz.
5. Dostawa odczynników do 5 dni od momentu złożenia zamówienia faksem.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 6      Nazwa : Pakiet 6 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego

1) Krótki opis:
L.p. Nazwa odczynnika
1. Wskażnik protrombinowy PT
2. APTT
3. Fibrynogen metodą Clausa
4. Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów
5. Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów
6. Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów
7. Materiały eksploatacyjne
8. Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

L.p. Nazwa odczynnika
1. Wskażnik protrombinowy PT
2. APTT
3. Fibrynogen metodą Clausa
4. Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów
5. Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów
6. Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów
7. Materiały eksploatacyjne
8. Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 
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4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki graniczne dla odczynników:
1. Do podanej ilości wykonywanych badań należy doliczyć badania kontrolne wykonywane codziennie
naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski
(2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. Należy również uwzględnić dodatkowe zużycie odczynnika
spowodowane koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych ( 2% ).
2.Należy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań z
uwzględnieniem terminu ważności odczynnika po rekonstytucji, oraz kontroli jakości badań wewnątrz i zewnątrz
laboratoryjnej.
3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań należy zaokrąglić do pełnego
opakowania w górę.
4. Zachowanie tej samej serii odczynników nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym
numerem LOT przez okres 1 roku.
5. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 9 miesięcy od daty dostawy.
6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 4 razy w roku zakończone uzyskaniem
certyfikatu.
7. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w
formie papierowej.
8. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy
analizatora.
9. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości,
skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania
umowy.
10.Dostawa odczynników w ciagu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.
11.Podanie objętości martwej oraz minimalnej ilość próbki badanej, materiału kontrolnego i kalibratora
niezbędnej do wykonania badania w formie załącznika.
12. Odczynnik do oznaczania PT musi posiadać wyznaczone przez producenta odczynników ISI na aparat
zaoferowany w dzierżawie.
Warunki graniczne:
1. Analizator fabrycznie nowy, lub używany nie starszy niż trzyletni, posiadający udokumentowany przegląd
serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części podlegających okresowym wymianom lub zużyciu.
2. Analizator z możliwością wykonania pomiaru metodą optyczną.
3. Zakres wykonywanych badań : PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen oraz możliwość
poszerzenia w przyszłości zakresu wykonywanych badań.
4. Analizator posiadajacy możliwość wykonania oznaczenia stężenia fibrynogenu z PT.
5. Analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim z możliwością podawania wyniku w dowolnej
formie i w dowolnych jednostkach.
6. Analizator posiadający możliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez użytkownika, krzywych
kalibracyjnych oraz wyników badań nawet po wyłączeniu zasilania.
7. Analizator posiadający dwukierunkowa transmisję danych z możliwością podłączenia do Laboratoryjnego
Systemu Informatycznego. Koszt podłączenia analizatora do systemu informatycznego laboratorium ( obecnie
system informatyczny firmy MARCEL) ponosi Wykonawca.
8. Analizator posiadający możliwośc podłączenia czytnika kodów kreskowych.
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9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim.
10. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy w Laboratorium wskazanym przez
Zamawiającego.
11. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące
wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy.
12. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem.Możliwość zgłaszania awarii
analizatora przez 7 dni w tygodniu.
13. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłużej
niż 24 godziny.
14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie
niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu
całego okresu trwania umowy
15 Analizator wyposażony w UPS zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w
przypadku wahania napięcia.
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO
BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH
TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

Część nr : 7      Nazwa : pakiet 7 Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na
analizatorze Coag Chrom 3003

1) Krótki opis:
L.p. Nazwa odczynnika Ilość badań/ 3 lata
1. Wskażnik protrombinowy PT+ fibrynogen ISI 1,0-1,1 ( największa dopuszczalna wielkość opakowania 80 ml)
4000 ml
2. APTT ( zestaw zawierający chlorek wapnia) ilość odczynnika w opakowaniu nie większa niż 45 ml 2020 ml
3. Fibrynogen metodą Clausa ( zestawie wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia) 160 ml
4. Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów 130 ml
5. Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów 220 ml
6. Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów 220 ml
7. Kalibrator 200 ml
8. Kuwety do analizatora Coag Chrom 3003 78000 szt.
10. Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych ( RIQAS lub Labquality) X

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  

3) Wielkość lub zakres:

L.p. Nazwa odczynnika Ilość badań/ 3 lata
1. Wskażnik protrombinowy PT+ fibrynogen ISI 1,0-1,1 ( największa dopuszczalna wielkość opakowania 80 ml)
4000 ml
2. APTT ( zestaw zawierający chlorek wapnia) ilość odczynnika w opakowaniu nie większa niż 45 ml 2020 ml
3. Fibrynogen metodą Clausa ( zestawie wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia) 160 ml
4. Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla wszystkich trzech parametrów 130 ml
5. Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla wszystkich trzech parametrów 220 ml
6. Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie dla wszystkich trzech parametrów 220 ml
7. Kalibrator 200 ml
8. Kuwety do analizatora Coag Chrom 3003 78000 szt.
10. Zewnętrzna kontrola jakości badań koagulologicznych ( RIQAS lub Labquality) X
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(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  36   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Warunki graniczne :
1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk należy zaokrąglić do
pełnego opakowania w górę.
2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów
kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku.
3. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 7 miesięcy od daty dostawy.
4. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej cztery razy w roku zakończone
uzyskaniem certyfikatu.
5.Jeżeli odczynniki zawierają w swym składzie substancje niebezpieczne, należy wraz z pierwszą dostawą
dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( w formie papierowej ), lub oświadczenie o ich
braku.
6.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem.
7. Jeżeli zostanie zaoferowany materiał kontrolny którego stabilność po rekonstytucji będzie krótszy niż 30 dni,
Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zaoferowanego materiału kontrolnego celem zachowania możliwości
wykonania wewnętrznej kontroli jakości badań zachowując następujące reguły: badania kontrolne wykonywane
codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i
wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów
8. W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1x w roku analizatora Coag
Chrom 3003 przez autoryzowany serwis.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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