

I.
Nazwa i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054
NIP: 644-337-38-32
Tel. (032) 296-42-98
Fax (032) 263-57-19
www.szpital.sosnowiec.pl
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
II.

Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierĪawą aparatów do
wykonywania badaĔ, dostawa odczynników, dostawa czĊĞci zuĪywalnych do analizatorów oraz
drobnego sprzĊtu laboratoryjnego i testów. Zamówienie składa siĊ z 16 czĊĞci tzw. pakietów, z
których kaĪdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
Pakiet nr 1
Dostawa odczynników do badaĔ biochemicznych wraz z dzierĪawą 2 analizatorów;
Pakiet nr 2
Dostawa odczynników do badaĔ immunochemicznych wraz z dzierĪawą analizatora;
Pakiet nr 3
Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów wraz z dzierĪawą aparatu do badaĔ
immunochemicznych;
Pakiet nr 4
Dostawa odczynników do badaĔ hematologicznych wraz z dzierĪawą 2 analizatorów z moĪliwoĞcią
wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3 populacje;
Pakiet nr 5
Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierĪawą
analizatora;
Pakiet nr 6
Dostawa odczynników do oznaczania elektroforezy białek z podziałem na 6 frakcji wraz z dzierĪawą
analizatora oraz oprogramowania i urządzeĔ słuĪących do odczytu i interpretacji wyników badaĔ;
Pakiet nr 7
Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierĪawą czytnika testów
Pakiet nr 8
Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych wraz z dzierĪawą analizatora;
Pakiet nr 9
Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych wykonywanych na analizatorach bĊdących w
posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003 i K-3002 OPTIC);
Pakiet nr 10
Dostawa szybkich testów diagnostycznych;
Pakiet nr 11
Dostawa odczynników do badaĔ hematologicznych;
Pakiet nr 12
Dostawa odczynników chemicznych;
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Pakiet nr 13
Dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego;
Pakiet nr 14
Dostawa pipet automatycznych wraz z koĔcówkami do pipet;
Pakiet nr 15
Dostawa strzykawek do badaĔ gazometrycznych;
Pakiet nr 16
Dostawa testów do diagnostyki chorób przenoszonych drogą płciową.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia znajdują siĊ
odpowiednio w załączniku nr 4.1 ÷ 4.16 SIWZ.
3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny byü zgodne z ustawą o wyrobach
medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (oĞwiadczenie na formularzu ofertowym).
4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia 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 czĊĞciej niĪ 1 raz w miesiącu.
6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach bĊdzie realizowany z miejsca uĪytkowania
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
III.
Termin realizacji zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia bĊdzie realizowany w terminie:
- dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala wraz z instalacją aparatów – w terminie do 15
dni od daty zawarcia umowy,
- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres do 36 miesiĊcy od
daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartoĞci umowy.
2. Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul.
Zegadłowicza 3.
IV.

Opis warunków udziału w postĊpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegaü siĊ Wykonawcy którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci, jeĪeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieĔ.
b. posiadają niezbĊdną wiedzĊ i doĞwiadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostĊpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
c. znajdują siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d. nie podlegają wykluczeniu z postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Spełnienie przez WykonawcĊ warunków udziału w postĊpowaniu Zamawiający bĊdzie oceniał na
podstawie dokumentów i oĞwiadczeĔ zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady „spełnia –
nie spełnia”.
V.

Wykaz oĞwiadczeĔ i dokumentów, jakie mają dostarczyü Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postĊpowaniu oraz wymaganych
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warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. ZawartoĞü
oferty.
1. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania okreĞlonej
działalnoĞci lub czynnoĞci oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. - Prawo zamówieĔ publicznych, naleĪy przedłoĪyü nastĊpujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właĞciwego rejestru albo aktualne zaĞwiadczenie o wpisie do ewidencji
działalnoĞci gospodarczej, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalnoĞci gospodarczej, wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem
terminu składania ofert.
b) aktualne zaĞwiadczenia właĞciwego naczelnika urzĊdu skarbowego oraz właĞciwego oddziału
Zakładu UbezpieczeĔ Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, Īe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaĞwiadczeĔ, Īe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoĪenie na raty zaległych płatnoĞci lub wstrzymanie w całoĞci
wykonania decyzji właĞciwego organu - wystawionych nie wczeĞniej niĪ 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postĊpowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreĞlonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania ofert,
e) złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
2. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy posiadają niezbĊdną wiedzĊ i doĞwiadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleĪy:
- złoĪyü wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczĊcia postĊpowania o
udzielenie zamówienia, a jeĪeli okres prowadzenia działalnoĞci jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadające swoim rodzajem i wartoĞcią przedmiotowi zamówienia w podziale na czĊĞci
(Pakiety):
Pakiet nr 1 – dzierĪawa analizatora do badaĔ biochemicznych wraz z dostawą odczynników o
wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 760 000,00 zł;
Pakiet nr 2 – dzierĪawa analizatora do badaĔ immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o
wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 780 000,00 zł;
Pakiet nr 3 – dzierĪawa analizatora do badaĔ immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o
wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 245 000,00 zł;
Pakiet nr 4 – dzierĪawa analizatora do badaĔ hematologicznych wraz z dostawą odczynników o
wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 180 000,00 zł;
Pakiet nr 5 – dzierĪawa analizatora do oznaczeĔ RKZ wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto
nie mniejszej niĪ 70 000,00 zł;
Pakiet nr 6 – dzierĪawa analizatora do wykonywania elektroforezy wraz z odczynnikami o wartoĞci
brutto nie mniejszej niĪ 25 000,00 zł;
Pakiet nr 7 – dzierĪawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie
mniejszej niĪ 40 000,00 zł;
Pakiet nr 8 – dzierĪawa analizatora do badaĔ koagulologicznych wraz z dostawą odczynników o
wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 80 000,00 zł;
Pakiet nr 9 – dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ
40 000,00 zł;
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Pakiet nr 10 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 28 000,00 zł;
Pakiet nr 11 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 3 000,00 zł;
Pakiet nr 12 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 3 000,00 zł;
Pakiet nr 13 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ
105 000,00 zł;
Pakiet nr 14 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ
6 500,00 zł;
Pakiet nr 15 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ
5 000,00 zł;
Pakiet nr 16 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 18 000,00 zł.
W wykazie naleĪy podaü wartoĞci, daty i miejsca wykonania dostaw wraz z dołączonymi
dokumentami, potwierdzającymi naleĪyte ich wykonanie (według załącznika nr 6 do SIWZ ).
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
3. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy znajdują siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia naleĪy:
- złoĪyü polisĊ, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Īe Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnoĞci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnoĞci z sumą
gwarancyjną co najmniej 200 000 złotych.
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
4. Dla wykonawców mających siedzibĊ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej stosuje siĊ odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja
2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moĪe Īądaü Zamawiający od Wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą byü składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z póĨn. zm.).
5. W celu potwierdzenia, Īe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
Zamawiającego naleĪy:
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 5 do SIWZ;
 przedłoĪyü katalog producenta, opis techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument
(w jĊzyku polskim) potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierĪawĊ sprzĊt parametrów
granicznych okreĞlonych przez Zamawiającego w SIWZ.
- przedłoĪyü dla odczynników metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
6. Dla Wykonawców wystĊpujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególnoĞci
zastosowanie art. 23 Prawa zamówieĔ publicznych. Oferta winna zawieraü dokument
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postĊpowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postĊpowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Warunki okreĞlone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówieĔ
publicznych mogą byü spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje siĊ odpowiednio do Wykonawców.
W przypadku spółki cywilnej nie zarejestrowanej w KRS, naleĪy dołączyü do oferty umowĊ
spółki.
7. Pełnomocnictwo – jeĞli WykonawcĊ reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poĞwiadczona za zgodnoĞü z oryginałem przez
notariusza.
8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczĊtowane przez osobĊ/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
- formularz oĞwiadczeĔ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
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-

formularz asortymentowo – cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1 ÷ 4.16 do SIWZ,

Dokumenty o których mowa w pkt. 1, 3 i 4 mogą byü przedstawione w formie oryginału albo
kserokopii poĞwiadczonej za zgodnoĞü z oryginałem przez osobĊ/osoby uprawnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczĊcią imienną.
Zamawiający wymaga, aby dokumenty okreĞlone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w
pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca siĊ wypełnienie załączników nr 1, 2, 4, 5 i 6 na drukach
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
VI.
Wymagania dotyczące wadium.
1. W przedmiotowym postĊpowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6
Pakiet nr 7
Pakiet nr 8
Pakiet nr 9
Pakiet nr 10
Pakiet nr 11
Pakiet nr 12
Pakiet nr 13
Pakiet nr 14
Pakiet nr 15
Pakiet nr 16

14 015,00 zł
13775,04 zł
4 565,00 zł
3 297,00 zł
1 330,00 zł
461,00 zł
783,00 zł
1 350,00 zł
782,00 zł
531,00 zł
57,00 zł
54,00 zł
1 978,0,0 zł
122,00 zł
90,00 zł
350,00 zł

2. Wadium moĪe byü wniesione w jednej z form:
pieniądz: w przypadku wniesienia wadium w formie pieniĊĪnej wpłaty naleĪy dokonaü przelewem
na rachunek w banku:
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089
a)
b)
c)
d)
e)

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Za
termin wniesienia wadium przyjmuje siĊ datĊ uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
porĊczenia bankowe lub porĊczenia spółdzielczej oszczĊdnoĞciowo – kredytowej, z tym, Īe
porĊczenie kasy jest zawsze porĊczeniem pieniĊĪnym;
gwarancje bankowe;
gwarancje ubezpieczeniowe;
porĊczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z póĨn. zm.)

Wadium wniesione w formie gwarancji lub porĊczeĔ winno zawieraü nastĊpujące elementy:
1. nazwĊ dającego zlecenie i jego siedzibĊ ( adres);
2. okreĞlenie wierzytelnoĞci, która ma byü zabezpieczona;
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3. sformułowanie zobowiązania do „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze, pisemne dorĊczone przez Zamawiającego Īądanie zapłaty,
zawierające oĞwiadczenie, iĪ Wykonawca którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz
Zamawiającego w przypadkach okreĞlonych w Prawie zamówieĔ publicznych;
4. czas trwania ( na cały okres związania ofertą);
5. zasady wygaĞniĊcia gwarancji.
4. Wadium winno byü bezwzglĊdnie oznaczone; której czĊĞci zamówienia (Pakietu) dotyczy.
5. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona.
6. Warunki zwrotu lub zatrzymania wadium przez Zamawiającego okreĞla art. 46 Prawa zamówieĔ
publicznych:
6.1 Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeĪeli:
a) upłynie termin związania ofertą ( składający ofertĊ bĊdzie nią związany w terminie do 60
dni od daty składania ofert);
b) nastąpi zawarcie umowy;
c) Zamawiający uniewaĪni postĊpowanie.
6.2 Zamawiający zwróci wadium na wniosek Wykonawcy:
a) który wycofał ofertĊ przed terminem składania ofert;
b) który został wykluczony z postĊpowania;
c) którego oferta została odrzucona.
6.3 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeĪeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoĪył dokumentów lub oĞwiadczeĔ lub
pełnomocnictw, chyba Īe udowodni, Īe wynika to z przyczyn nieleĪących po jego stronie.
6.4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeĪeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach okreĞlonych w ofercie;
b) zawarcie umowy stało siĊ niemoĪliwe z przyczyn leĪących po stronie Wykonawcy.
6.5 JeĪeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je zgodnie z zasadami
okreĞlonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Prawa zamówieĔ publicznych.
7. Szczegółowe pozostałe warunki zwrotu, zatrzymania wadium zgodnie z zasadami okreĞlonymi w
art. 46 ustawy Prawa zamówieĔ publicznych.
8. W formularzu oferty naleĪy podaü numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonaü zwrotu wadium.
VII.

Informacja o sposobie porozumiewania siĊ zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oĞwiadczeĔ i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania siĊ z Wykonawcami.
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formĊ porozumiewania siĊ z Wykonawcami za pomocą emaila oraz faxu. JeĪeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oĞwiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaĪda ze stron na Īądanie drugiej
potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Wykonawca moĪe zwróciü siĊ do Zamawiającego o wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzieliü wyjaĞnieĔ, chyba,
Īe proĞba o wyjaĞnienie specyfikacji wpłynĊła do Zamawiającego na mniej niĪ 6 dni przed
terminem otwarcia ofert.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaĪniony jest Dział ZamówieĔ Publicznych, tel.
(032) 296-41-88
(032) 296-42-98.
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
fax: (032) 263-57-19
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VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca winien zapoznaü siĊ ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi siĊ
na SpecyfikacjĊ Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca ma prawo złoĪyü tylko jedną ofertĊ, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w nin.
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne czĊĞci zamówienia lub na
całoĞü przedmiotu zamówienia z podziałem na czĊĞci.
Formularz ofertowy naleĪy wypełniü według warunków i postanowieĔ SIWZ. W przypadku, gdy
jakakolwiek czĊĞü z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie :
„nie dotyczy”.
OfertĊ naleĪy sporządziü czytelnie w jĊzyku polskim w formie pisemnej.
Oferta, a takĪe wszelkie składane oĞwiadczenia muszą byü podpisane przez osobĊ lub osoby
upowaĪnione do reprezentowania Wykonawcy. KaĪda strona oferty powinna byü parafowana
przez osobĊ podpisującą ofertĊ. Podpisy powinny byü czytelne lub opatrzone imienną pieczątką.
Wszystkie dokumenty i oĞwiadczenia w jĊzykach obcych naleĪy dostarczyü przetłumaczone na
jĊzyk polski.
Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oĞwiadczeniami powinna stanowiü jedną
całoĞü. Wszystkie strony naleĪy połączyü ze sobą (zszyü, spiąü, zbindowaü lub w inny sposób).
Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treĞci oferty muszą byü parafowane przez osoby
wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
Dokumenty stanowiące tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny
byü umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiĊbiorstwa”.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10. OfertĊ naleĪy umieĞciü w zamkniĊtej kopercie, opisanej w nastĊpujący sposób:
„Oferta do postĊpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawĊ odczynników laboratoryjnych wraz z dzierĪawą aparatów do wykonywania badaĔ ZZP2200-54/09.
Nie otwieraü przed: 17.09.2009r., godz. 10.30
PRZYSTĉPUJEMY DO PAKIETU/ÓW NR ...........”
Koperta powinna zawieraü nazwĊ i adres Wykonawcy.
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:
a) Wykonawca moĪe wprowadziü zmiany do złoĪonej oferty bądĨ wycofaü ofertĊ pod
warunkiem, Īe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądĨ
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) Koperty oznaczone napisem „wycofanie” zostaną odczytane w pierwszej kolejnoĞci i nie bĊdą
otwierane.
c) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byü złoĪone na takich samych zasadach jak
składana oferta – w zamkniĊtej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.
d) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmianĊ i po stwierdzeniu poprawnoĞci procedury dokonania zmian zostaną
dołączone do oferty.

1.

IX.

Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Oferty naleĪy złoĪyü w SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul.
Szpitalna 1, Sekretariat III piĊtro do dnia 17.09.2009r. do godz. 10.00 .
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2.

Oferta złoĪona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
Zamawiający otworzy oferty w dniu 17.09.2009r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej
Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piĊtro. Otwarcie kopert jest jawne.

3.
XI.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca poda cenĊ ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Oferta musi zawieraü ostateczną, sumaryczną cenĊ obejmującą wszystkie koszty z
uwzglĊdnieniem wszystkich opłat i podatków.
Cena oferty powinna byü skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartoĞü oferty,
koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, przeszkolenia
pracowników (dotyczy Pakietów 1÷8) oraz koszty związane z utylizacją odpadów stałych
(np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety) itp.
Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleĪy podaü do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ma byü wyraĪona w złotych polskich.
Cena winna byü obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu okreĞlonego w
załącznikach 4.1 ÷ 4.16.
W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego iloĞci na proponowane przez
WykonawcĊ opakowania, przeliczona iloĞü nie moĪe byü mniejsza niĪ wymagana przez
Zamawiającego.
W przypadku iloĞci ułamkowej opakowania, wynikającej z odpowiedniego przeliczenia,
naleĪy iloĞü zaokrągliü „w górĊ” do pełnego opakowania.

XII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający bĊdzie siĊ kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
Cena – 100%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenĊ:
Cmin – cena najniĪsza spoĞród badanych ofert
Cn – cena badanej oferty
100 – stały współczynnik
P – liczba punktów
P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwiĊkszą liczbą punktów.
XIII. Informacje o formalnoĞciach, jakie powinny byü dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawrze umowĊ z wybranym Wykonawcą – nie wczeĞniej niĪ 10 dni od dnia przekazania
informacji o wyborze oferty – na warunkach bĊdących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi
wzór umowy – załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
Zamawiający moĪe zawrzeü umowĊ przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze
oferty, jeĪeli w postĊpowaniu została złoĪona tylko jedna oferta.
Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie.
JeĪeli wybrana oferta została złoĪona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówieĔ
publicznych Zamawiający moĪe Īądaü przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia
umowy regulującej współpracĊ tych Wykonawców.
XIV. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy.
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1.
2.

3.
5.
6.
7.

XV. Pozostałe reguły postĊpowania.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego
systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeü umowy ramowej.
Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, Zamawiający Īąda wskazania przez
WykonawcĊ w ofercie czĊĞci zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za
czynnoĞci dokonane przez podwykonawcĊ odpowiada Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza moĪliwoĞü składania ofert czĊĞciowych, na poszczególne pakiety, nie
dopuszcza moĪliwoĞci składania ofert na pojedyncze pozycje w pakiecie.
Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówieĔ uzupełniających okreĞlonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7
ustawy Pzp. w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 20% zamówienia podstawowego.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w dniu podpisania umowy,
dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.
XVI.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treĞci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.1 i 3.2
XVII. Pouczenie o Ğrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postĊpowania o udzielenie zamówienia.
W toku postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują Ğrodki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówieĔ publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.
1655 z póĨn. zm.).
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ZZP-2200-54/09
Załącznik nr 1

………………………………………
(pieczĊü firmowa )
Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy: ...............................................................................
z siedzibą w ..............................................................................................
Regon ........................................................... NIP ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................
e–mail................................................................................................................
1. PrzystĊpując do postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dostawĊ odczynników laboratoryjnych wraz z dzierĪawą aparatów do
wykonywania badaĔ, dostawa odczynników, dostawa czĊĞci zuĪywalnych do analizatorów oraz
drobnego sprzĊtu laboratoryjnego i testów, znak ZZP-2200-54/09, oferujĊ wykonanie
przedmiotowej dostawy na warunkach okreĞlonych w SIWZ w zakresie pakietów:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badaĔ biochemicznych wraz z dzierĪawą
2 analizatorów okreĞlonych w załączniku 4.1 siwz
OGÓŁEM WARTOĝû ZAMÓWIENIA
(suma odczynników do 2 analizatorów + dzierĪawa 2 analizatorów)
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 2 – Dostawa odczynników do badaĔ immunochemicznych + 36 miesiĊczna
dzierĪawa aparatu
okreĞlonych w załączniku 4.2 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 3 – Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów + 36 miesiĊczna
dzierĪawa aparatu do badaĔ immunochemicznych
okreĞlonych w załączniku 4.3 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto
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Pakiet nr 4 – Dostawa odczynników do badaĔ hematologicznych + 36 miesiĊczna dzierĪawa
2 analizatorów z moĪliwoĞcią wykonania rozdziału krwinek białych na minimum 3
populacje okreĞlonych w załączniku 4.4 siwz
OGÓŁEM WARTOĝû ZAMÓWIENIA
(suma odczynników do 2 analizatorów + dzierĪawa 2 analizatorów)
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowozasadowej + 36 miesiĊczna dzierĪawa aparatu
okreĞlonych w załączniku 4.5 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do oznaczania elektroforezy białek z podziałem na 6
frakcji + 36 miesiĊczna dzierĪawa aparatu oraz oprogramowania i urządzeĔ słuĪących do
odczytu i interpretacji wyników badaĔ
okreĞlonych w załączniku 4.6 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 7 – Dostawa pasków testowych do analizy moczu + 36 miesiĊczna dzierĪawa
czytnika testów
okreĞlonych w załączniku 4.7 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 8 – Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych + 36 miesiĊczna dzierĪawa
aparatu
okreĞlonych w załączniku 4.8 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 9 – Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych wykonywanych na
analizatorach bĊdących w posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom 3003 i K-3002
OPTIC)
okreĞlonych w załączniku 4.9 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto
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Pakiet nr 10 – Dostawa szybkich testów diagnostycznych
okreĞlonych w załączniku 4.10 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 11 – Dostawa barwników do badaĔ hematologicznych
okreĞlonych w załączniku 4.11siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 12 – Dostawa odczynników chemicznych
okreĞlonych w załączniku 4.12 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 13 – Dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego
okreĞlonego w załączniku 4.13 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 14 – Dostawa pipet automatycznych z koĔcówkami
okreĞlonych w załączniku 4.14 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 15 – Dostawa strzykawek do gazometrii
okreĞlonych w załączniku 4.15 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

Pakiet nr 16 – Dostawa testów do serodiagnostyki kiły
okreĞlonych w załączniku 4.16 siwz
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto
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2. Oferujemy płatnoĞü w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia bĊdzie siĊ w terminie:
- dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala – w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy,
- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres do 36 miesiĊcy od
daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartoĞci umowy.
4. OĝWIADCZAM(-Y), Īe: nastĊpująca czĊĞü zamówienia
................................................................................... bĊdzie powierzona podwykonawcom.
5. Wadium zostało wniesione na Pakiet i w kwocie jak niĪej:
Pakiet

Wadium wymagane

Wadium wniesione

1

2

3

* Pakiet nr 1
* Pakiet nr 2
* Pakiet nr 3
* Pakiet nr 4
* Pakiet nr 5
* Pakiet nr 6
* Pakiet nr 7
* Pakiet nr 8
* Pakiet nr 9
* Pakiet nr 10
* Pakiet nr 11
* Pakiet nr 12
* Pakiet nr 13
* Pakiet nr 14
* Pakiet nr 15
* Pakiet nr 16

14 015,00 zł
13775,04 zł
4 565,00 zł
3 297,00 zł
1 330,00 zł
461,00 zł
783,00 zł
1 350,00 zł
782,00 zł
531,00 zł
57,00 zł
54,00 zł
1 978,0,0 zł
122,00 zł
90,00 zł
350,00 zł

* w kolumnie 3 wpisaü wadium wniesione w odpowiednim pakiecie
6. Wadium zostało wniesione w formie:........................................................................................
podaü

7. Wadium naleĪy zwróciü na konto:
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Podaü bank i nr konta

8. Niniejszym oĞwiadczam(-y), Īe:
1. Zapoznałem siĊ z SIWZ i postawionymi w niej wymaganiami i nie wnoszĊ do niej zastrzeĪeĔ oraz, Īe
uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem
zamówienia. ZobowiązujĊ siĊ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreĞlonych w
niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 60 dni, licząc od
terminu składania ofert.
4. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z
dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami
prawymi w tym zakresie.
Data:
..............................
..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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Załącznik nr 2
ZZP-2200-54/09
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postĊpowaniu
OĞwiadczamy, Īe:
1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci.
2. Posiadamy niezbĊdną wiedzĊ i doĞwiadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostĊpnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postĊpowania o udzielenie zamówienia, z którego
wyklucza siĊ:
− wykonawców, którzy wyrządzili szkodĊ, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleĪycie, jeĪeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczĊciem postĊpowania;
− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacjĊ lub których upadłoĞü
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłoĞci zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeĪeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacjĊ majątku upadłego;
− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoĪenie na raty zaległych płatnoĞci
lub wstrzymanie w całoĞci wykonania decyzji właĞciwego organu;
− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestĊpstwo popełnione w związku z
postĊpowaniem o udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popełnione celu osiągniĊcia korzyĞci
majątkowej, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo udziału w
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowego;
− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestĊpstwo popełnione w
związku z postĊpowaniem o udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popełnione w celu
osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo
udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie
przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestĊpstwo popełnione w związku z postĊpowaniem o udzielenie zamówienia,
przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową, przestĊpstwo
przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestĊpstwo
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−

−

−

−

Data:

popełnione w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe
lub przestĊpstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu
popełnienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestĊpstwo popełnione w związku z postĊpowaniem o
udzielenie zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ
zarobkową, przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestĊpstwo popełnione w celu osiągniĊcia korzyĞci
majątkowej, a takĪe za przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo udziału w
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzĊdującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestĊpstwo popełnione w związku z postĊpowaniem o udzielenie
zamówienia, przestĊpstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracĊ zarobkową,
przestĊpstwo przekupstwa, przestĊpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestĊpstwo popełnione w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, a takĪe za
przestĊpstwo skarbowe lub przestĊpstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo
związku mających na celu popełnienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania siĊ o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialnoĞci podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groĨbą kary;
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postĊpowaniu, okreĞlonych w
art. 22 ust. 1 pkt 1-3

..............................

..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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Załącznik nr 3.1
ZZP-2200-54/09
Dotyczy pakietów: 1÷8
UMOWA NR ............. – wzór
zawarta w dniu ……………………… pomiĊdzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298176
posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, bĊdącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa SwobodĊ
zwanym w dalszej czĊĞci umowy „Zamawiającym”
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w /
wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwanym w dalszej czĊĞci umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówieĔ
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z póĨn. zm.)
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-54/09 została zawarta umowa o nastĊpującej
treĞci:
§1

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierĪawą
aparatów do wykonywania badaĔ, okreĞlonych tzw. Pakietem nr ……….(1÷8).
2) Wykonawca zobowiązuje siĊ wydzierĪawiü stanowiące jego własnoĞü analizatory na okres
do 36 miesiĊcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartoĞci umowy..
3) Wykonawca bĊdzie dostarczaü odczynniki niezbĊdne do wykonywania badaĔ, na
wydzierĪawionych aparatach, sukcesywnie przez okres do 36 miesiĊcy od daty zawarcia
umowy, według zamówieĔ pisemnych składanych prze Zamawiającego.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówieĔ w iloĞciach uzaleĪnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych Ğrodków.
5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
§2
Termin realizacji umowy:
1) Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do
15 dni od daty zawarcia umowy.
2) Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie do 36 miesiĊcy
od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartoĞci umowy, według zamówieĔ
pisemnych składanych przez Zamawiającego.
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§3
1) Wykonawca oĞwiadcza, Īe aparat oraz odczynniki niezbĊdne do wykonywania badaĔ bĊdące
przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy
obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.
2) Minimalny okres waĪnoĞci odczynników niezbĊdnych do badaĔ wynosi 6 miesiĊcy od daty
dostawy do siedziby Zamawiającego.
§4
1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracĊ dzierĪawionych aparatów,
zgodnie z ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje siĊ dostarczyü aparaty do laboratoriów analitycznych SP ZZOZ
„Szpital Miejski” w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. Zegadłowicza 3
oraz zainstalowaü je, a takĪe przeszkoliü personel w zakresie obsługi i prawidłowej
eksploatacji urządzeĔ analizatora według potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem w
postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
3) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie czĊĞciej
niĪ 1 raz w miesiącu.
4) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach bĊdzie realizowany z miejsca
uĪytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
5) W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeĔ laboratorium w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca bĊdzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez
Zamawiającego miejsce w obrĊbie siedziby jednego obiektu.
4) Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji oraz przeszkolenia personelu
pokrywa Wykonawca.
5) Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty,
instrukcjĊ obsługi aparatów w formie papierowej oraz oprogramowanie w jĊzyku polskim.
6) Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywaü Īadnych napraw
urządzenia oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o
kaĪdej awarii lub uszkodzeniu aparatu.
7) Wykonawca udziela na okres dzierĪawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia
uruchomienia aparatów w siedzibach Zamawiającego. OdpowiedzialnoĞü z tytułu
gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy
Zamawiającego.
8) W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonaü nieodpłatnie naprawy
urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyĪej 24 godzin, do zabezpieczenia
wykonania badaĔ u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego, na koszt
Wykonawcy.
9) W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z
czĊĞciami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem)
uszkodzenia urządzenia.
10) Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji bĊdą realizowane nieodpłatnie przez
WykonawcĊ w iloĞci okreĞlonej w dokumentacji technicznej
11) Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:
realizacjĊ umowy w zakresie dostawy aparatów:
imiĊ, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….
za konserwowanie, serwisowanie aparatów:
imiĊ, nazwisko, kontakt tel.……………………………………….
§5
1) Strony ustalają ogólną wartoĞü przedmiotu umowy na kwotĊ :
.....................zł netto + naleĪny podatek VAT tj. .....................zł brutto
słownie: .............................................................................................................zł
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w tym:
miesiĊczna dzierĪawa aparatu....................... zł. netto + naleĪny podatek VAT
...................... zł., tj. ................................. zł. brutto.
2) Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia
łącznie z transportem do siedziby Zamawiającego, uruchomieniem aparatów,
przeszkoleniem personelu, dostawą odczynników, ubezpieczeniem, wszelkimi naprawami
serwisowaniem, oraz odbiorem analizatorów po terminie realizacji umowy.
3) Zapłata za dzierĪawĊ aparatów nastĊpowaü bĊdzie miesiĊcznie, z dołu w terminie do 30
dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.
4) Rozliczenie odczynników bĊdzie nastĊpowało za dostarczoną partiĊ towaru, przelewem w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
5) Wykonawca zapewnia stałoĞü cen za dzierĪawĊ aparatów przez okres trwania umowy.
6) Wykonawca zapewnia stałoĞü cen na dostawĊ odczynników i pozostałego asortymentu
objĊtego umową na okres 12 miesiĊcy od daty zawarcia umowy.
7) Po okresie, o którym mowa w ust. 6, ceny odczynników i pozostałego asortymentu mogą
ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, procentowym wskaĨnikiem, uzgodnionym przez
Strony, nie wiĊkszym niĪ wskaĨnik inflacji za rok poprzedni.
8) Waloryzacja cen moĪe byü dokonana nie czĊĞciej niĪ jeden raz na dwanaĞcie miesiĊcy.
9) WartoĞü, o której mowa w ust. 1 moĪe równieĪ ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.
§6
1) Dostawa odczynników do badaĔ oraz pozostałego asortymentu nastĊpowaü bĊdzie
sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego.
2) Wykonawca zobowiązuje siĊ dostarczyü zamawiany asortyment w terminie do 4 dni
trybie normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia,
telefonicznie potwierdzając faxem lub złoĪenia zamówienia faxem
3) Odbiór iloĞciowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium
Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 (tel. Kontaktowy 032 296-42-67), oraz ul.
Zegadłowicza 3 (tel. Kontaktowy 032 363 04 68).
4) W przypadku, gdy z przyczyn niezaleĪnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru
iloĞciowego i jakoĞciowego zamówionego asortymentu, Zamawiający moĪe składaü
reklamacje w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia towaru.
5) W razie stwierdzenia wad, Zamawiający złoĪy Wykonawcy reklamacjĊ, który udzieli na
nią odpowiedzi w terminie do 5 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja
uwaĪana bĊdzie za uwzglĊdnioną zgodnie z Īądaniem Zamawiającego.
6) W przypadku dostaw odczynników:
a. czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu
jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpiü w czasie
kolejnych 48 godzin.
b. wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w
trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników.
§7
1) Wykonawca zobowiązuje siĊ zapłaciü Zamawiającemu kary jak niĪej:
a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokoĞci 0,2%
6 miesiĊcznej wartoĞci dzierĪawy aparatów, za kaĪdy dzieĔ zwłoki.
b) za zwłokĊ w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokoĞci 0,2 % wartoĞci
zamówionej partii towaru za kaĪdy dzieĔ zwłoki.
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c) z tytułu odstąpienia od umowy przez WykonawcĊ z przyczyn niezaleĪnych od
Zamawiającego w wysokoĞci 10% niezrealizowanej wartoĞci umownej okreĞlonej w § 5
ust. 1.
2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyĪej 14 dni Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
prawa cywilnego, jeĪeli poniesiona szkoda przekroczy wysokoĞü zastrzeĪonych kar
umownych.
4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokĊ w
usuniĊciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami
umowy są płatne na podstawie noty obciąĪeniowej, w terminie 7 dni od daty dorĊczenia
noty stronie zobowiązanej.
5). W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokoĞü kar umownych, poszkodowana tym strona moĪe,
niezaleĪnie od kar umownych, dochodziü odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego.
§8
Po zakoĔczeniu dzierĪawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy aparaty w stanie nie
pogorszonym poza normalnym stopniem zuĪycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji.
§9
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje siĊ przepisy ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych i Kodeksu cywilnego
2) Spory, mogące wyniknąü przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują siĊ
rozstrzygaü polubownie. W razie braku moĪliwoĞci polubownego załatwienia sporów,
bĊdą one rozstrzygane przez sąd właĞciwy dla siedziby Zamawiającego.
3) W przypadku podjĊcia rokowaĔ w celu wyjaĞnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody
strona kierująca rozstrzygniĊcie sporu na drogĊ sądową zobowiązuje siĊ do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym okreĞleniem warunków, od których
spełnienia uzaleĪnia odstąpienie od wniesienia pozwu.
§ 10
1) Wykonawca nie moĪe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosiü wierzytelnoĞci
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzaü nimi w
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególnoĞci wierzytelnoĞü nie moĪe
byü przedmiotem zabezpieczenia zobowiązaĔ Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu,
poĪyczki). Wykonawca nie moĪe równieĪ zawrzeü umowy z osobą trzecią o podstawienie
w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą byü dokonywane wyłącznie w
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaĪnoĞci i bĊdą
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówieĔ
publicznych
3) Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik:
Formularz asortymentowo-cenowy
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ZZP-2200-54/09
Załącznik nr 3.2
Dotyczy pakietów: 9÷16
UMOWA NR ............. – wzór
zawarta w dniu ……………………… pomiĊdzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w
Sosnowcu, 41 – 219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000298176
posiadającym NIP 644 337 38 32, Regon 240837054, bĊdącego płatnikiem VAT,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Szpitala – Zbigniewa SwobodĊ
zwanym w dalszej czĊĞci umowy „Zamawiającym”
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w /
wpisaną do ...................................................... pod nr ...................................
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwanym w dalszej czĊĞci umowy „Wykonawcą”.
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówieĔ
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z póĨn. zm.)
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-54/09 została zawarta umowa o nastĊpującej
treĞci:
§1

1) Przedmiotem umowy są dostawy przez WykonawcĊ i zakupy przez Zamawiającego
odczynników laboratoryjnych, czĊĞci zuĪywalnych do analizatorów , drobnego sprzĊtu
laboratoryjnego oraz testów, okreĞlonych tzw. Pakietem nr…………(9÷16), zwanych w
dalszej czĊĞci umowy przedmiotem umowy.
2) Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, iloĞci i ceny okreĞlone są w załączniku nr 1
do niniejszej umowy.
3) Wykonawca gwarantuje, Īe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne 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.
4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.

1)

2)
3)
4)

§2
Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem bĊdą odbywaü siĊ w terminie do 36
miesiĊcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartoĞci umowy (dotyczy oddzielnie
kaĪdego pakietu ).
Wykonawca zapewnia terminowoĞü dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po
stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąü na terminowoĞü dostaw.
Sukcesywne dostawy bĊdą realizowane w terminie nie dłuĪszym niĪ 4 dni od daty
złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoĪenia zamówienia faxem.
Dostawy na CITO bĊdą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złoĪenia
telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.
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5) Dostawa bĊdzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złoĪonym zamówieniem pod
wzglĊdem iloĞciowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie bĊdzie dzielona.
6) Wykonawca zobowiązuje siĊ:
a) uzupełniü braki iloĞciowe – jeĪeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w
otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin,
b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a nastĊpnie w ciągu kolejnych 48 godzin
dostarczenia towaru nieobarczonego wadą.
7) Miejsce dostawy: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1,
ul. Zegadłowicza 3.
8) Ceny i nazwy na fakturze bĊdą odpowiadaü cenom i nazwom ujĊtym w załączniku nr 1 do
umowy.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówieĔ w iloĞciach uzaleĪnionych od
rzeczywistych potrzeb i posiadanych Ğrodków oraz do ograniczenia zamówienia w
zakresie rzeczowym i iloĞciowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w czĊĞci.
10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie czĊĞciej
niĪ 1 raz w miesiącu.
11) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach bĊdzie realizowany z miejsca
uĪytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
§3
1) Całkowitą wartoĞü przedmiotu umowy ustala siĊ w oparciu o przedstawiony do przetargu
nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotĊ w
wysokoĞci :
za Pakiet nr………..
wartoĞü netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto
słownie .............................................................. zł
2) WartoĞü brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty
związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, naleĪne
podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeĞli wystĊpują.
3) Wykonawca zapewnia stałoĞü cen na dostawĊ przedmiotu umowy na okres 12 miesiĊcy od
daty zawarcia umowy.
4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,
procentowym wskaĨnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie wiĊkszym niĪ wskaĨnik
inflacji za rok poprzedni.
5) Waloryzacja cen moĪe byü dokonana nie czĊĞciej niĪ jeden raz na dwanaĞcie miesiĊcy.
6) WartoĞü, o której mowa w ust. 1 moĪe równieĪ ulec zmianie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian dla Zamawiającego.
§4
1) NaleĪnoĞü za zrealizowaną dostawĊ płatna bĊdzie w złotych polskich na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej
Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
3) Za datĊ zapłaty strony przyjmują datĊ obciąĪenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4) UpowaĪnia siĊ WykonawcĊ do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
§5
1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i
wysokoĞciach okreĞlonych umową.
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karĊ umowną:
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3)

4)

1)
2)

3)

1)

2)

3)

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialnoĞü ponosi Wykonawca – w wysokoĞci 10% wynagrodzenia umownego
brutto, okreĞlonego w § 3 pkt.1,
- z tytułu odstąpienia od umowy przez WykonawcĊ z przyczyn, niezaleĪnych od
Zamawiającego - w wysokoĞci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreĞlonego w §
2 pkt.1,
- za zwłokĊ w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokoĞci 0,5% wartoĞci
brutto niedostarczonego w terminie towaru za kaĪdy dzieĔ zwłoki, przez okres do 14
dni. Po tym terminie Zamawiający moĪe odstąpiü od umowy.
- za zwłokĊ w usuniĊciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokoĞci 0,5
% wartoĞci brutto niedostarczonego w terminie towaru za kaĪdy dzieĔ zwłoki, liczonej
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie
Zamawiający moĪe odstąpiü od umowy.
Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokĊ w
usuniĊciu wad stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami
umowy są płatne na podstawie noty obciąĪeniowej, w terminie 7 dni od daty dorĊczenia
noty stronie zobowiązanej.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z
niniejszej umowy przekracza wysokoĞü kar umownych, poszkodowana tym strona moĪe,
niezaleĪnie od kar umownych, dochodziü odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje siĊ przepisy ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych i Kodeksu cywilnego
Spory, mogące wyniknąü przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują siĊ
rozstrzygaü polubownie. W razie braku moĪliwoĞci polubownego załatwienia sporów,
bĊdą one rozstrzygane przez sąd właĞciwy dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku podjĊcia rokowaĔ w celu wyjaĞnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody
strona kierująca rozstrzygniĊcie sporu na drogĊ sądową zobowiązuje siĊ do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym okreĞleniem warunków, od których
spełnienia uzaleĪnia odstąpienie od wniesienia pozwu.
§7
Wykonawca nie moĪe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosiü wierzytelnoĞci
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzaü nimi w
jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególnoĞci wierzytelnoĞü nie moĪe
byü przedmiotem zabezpieczenia zobowiązaĔ Wykonawcy (! r. z tytułu umowy kredytu,
poĪyczki). Wykonawca nie moĪe równieĪ zawrzeü umowy z osobą trzecią o podstawienie
w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą byü dokonywane wyłącznie w
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaĪnoĞci i bĊdą
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówieĔ
publicznych
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy :
Formularz asortymentowo – cenowy.
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2

1

3

kol. 1 + kol.2

do kol. 1

2

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

NaleĪny
podatek VAT

WARTOĝû DZIERĩAWY DWÓCH ANALIZATORÓW

1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

3

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto
kol. 1 + kol.2

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA NR 2:

NaleĪny
podatek VAT
do kol. 1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA NR 1:

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

Analizator nr 1
Podaü dane
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4

kol. 1 x 36

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto

4

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto
kol. 1 x 36

Analizator nr 2
Podaü dane

5

do kol. 4

NaleĪny podatek
VAT

5

NaleĪny podatek
VAT
do kol. 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1
Dostawa odczynników do badaĔ biochemicznych wraz z dzierĪawą 2 analizatorów

Załącznik nr 4.1
ZZP-2200-54/09

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

7.

3.
4.
5.
6.

2.

Białko
Glukoza ( surowica, osocze,
pmr)
Bilirubina
Cholesterol
HDL
Trijglicerydy
Kwas moczowy ( surowica,
mocz)
Mocznik (surowica, mocz)
Kreatynina ( surowica, mocz)
ALP
AST
ALT
GGTP
Amylaza ( surowica, mocz)
CPK
CK MB
ĩelazo
TIBC
Sód (surowica, mocz)
Potas (surowica, mocz)
Chlorki (surowica, mocz)
WapĔ (surowica, mocz)

2

1

I
1.

Nazwa odczynnika

L.p.

5500

1600
5000
36500
6000
17000
18500
6800
10000
12000
12000
2000
1200
46000
46000
46000
600

53000
17000
12000
10000
12000

3

IloĞü
badaĔ/3
lata
4

Numer
katalogowy
5
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ODCZYNNIKI

6

ANALIZATOR nr 1
IloĞü testów
WielkoĞü
w jednym
opakowania
opakowaniu
7

IloĞü
opakow.
8

Cena
jednost.
Netto/
opakow.
9

VAT
(%)
10

WartoĞü
netto

11

WartoĞü
brutto

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IV
1.
2.
3.

Magnez
Fosfor
Alkohol
Białko w moczu i pł. Z jam ciała
Glukoza w moczu
Albumina
CRP

600
100
1600
2500
1500
150
10000
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MATERIAŁY ZUĩYWALNE I EKSPLOATACYJNE

KALIBRATORY

MATERIAŁY KONTROLNE

WARTOĝû OGÓŁEM (element I + II + III + IV)
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9. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ biorąc pod
uwagĊ trwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych po otwarciu zgodnie z oficjalną ulotką producenta, którą naleĪy
dołączyü do oferty.

4. Wszystkie odczynniki i kalibratory tego samego producenta.
5. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w
roku dla kaĪdego analizatora, nie czĊĞciej niĪ 1 raz na kwartał.
6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej iloĞci i wyliczeniem
kosztów dla wykonania wymaganej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy
7. Zabezpieczenie odpowiedniej iloĞci odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli iloĞci badaĔ, kalibracji, kontroli wewnĊtrznej i
zewnĊtrznej oraz powtórzeĔ spowodowanych przekroczeniem liniowoĞci oznaczeĔ.
8. Zaoferowana iloĞü odczynnika zgodna z trwałoĞcią odczynnika na pokładzie analizatora.

3. Opakowania odczynników dostosowane do bezpoĞredniego włoĪenia na pokład analizatora.

1. TrwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesiĊcy od daty dostawy.
2. Odczynniki gotowe do uĪycia, wielkoĞü opakowania dostosowana do iloĞci badaĔ wykonywanych w miesiącu z uwzglĊdnieniem okresu
trwałoĞci odczynnika na pokładzie analizatora.

I WARUNKI GRANICZNE

UWAGA! Jako materiały eksploatacyjne naleĪy rozumieü, w przypadku analizatora ze stacją uzdatniania wody – podanie kosztów eksploatacji stacji
natomiast w przypadku analizatora z zastosowaniem kuwet jednorazowych koszt kuwet oraz wszystkich innych materiałów niezbĊdnych do prawidłowego
funkcjonowania analizatora zgodnie z metodyką producenta. Wyszczególnienie powinno zawieraü iloĞci materiałów eksploatacyjnych z wyliczeniem kosztów
do wykonania podanej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy ( 36 miesiĊcy ).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Warunki graniczne dla dwóch analizatorów biochemicznych:
1. Analizatory fabrycznie nowe rok produkcji 2009 lub 2008.
2. Automatyczne analizatory biochemiczne pracujące "pacjent po pacjencie"z moĪliwoĞcią dostawienia badaĔ cito bez
koniecznoĞci przerywania pracy analizatora. Analizatory gotowe do pracy 24 godziny na dobĊ.
3.WydajnoĞü minimalna kaĪdego z analizatorów 400 oznaczeĔ fotometrycznych na godzinĊ.
4.WydajnoĞü minimalna modułu ISE 150 oznaczeĔ na godzinĊ.
5. Moduł ISE z wbudowanymi elektrodami: sód, potas, chlorki.
6. IloĞü miejsc na próbki do jednoczesnego umieszczenia na pokładzie analizatora minimum 80 do oznaczeĔ w trybie rutynowym.
7.System ciągłego dostawiania próbek badanych.
8.Zapewnienie moĪliwoĞci wykonywania badaĔ z próbki pierwotnej z uĪyciem róĪnego typu probówek ( róĪne typy systemu otwartego
i zamkniĊtego ) oraz w próbkach pediatrycznych.
9.Analizatory posiadające funkcjĊ detekcji skrzepu w próbce.

1. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych
odczynników musi nastąpiü w czasie kolejnych 48 godzin.
2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie
uzyskania wiarygodnych wyników.
3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postĊpowania z odpadami stałymi i płynnymi
powstałymi w czasie pracy analizatora.
4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety).

II WARUNKI DODATKOWE

10. IloĞci zaoferowanych kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą byü dostosowane do iloĞci wykonywanych badaĔ przez okres 36
miesiĊcy. Ta sama seria materiału kontrolnego co najmniej przez okres jednego roku. IloĞü kalibratorów wystarczająca do wykonania
kalibracji zgodnie z metodyką wykonania oznaczeĔ. IloĞü materiałów kontrolnych dostosowana do codziennej kontroli na 2 poziomach za
wyjątkiem nastĊpujących parametrów: Īelazo, TIBC, wapĔ, magnez, fosfor, albumina, mocznik, cholesterol, HDL i triglicerydy ( kontrola
2 razy w tygodniu). Wszystkie badania wyszczególnione w tabeli wykonuje siĊ na bieĪąco po zleceniu bez zbierania w serie.
11. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyü do oferty metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
12 Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
13.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.
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Warunki dodatkowe dla dwóch analizatorów biochemicznych:
1. Analizatory objĊte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaĪ
analizatorów, oraz przeglądy i niezbĊdne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy). MoĪliwa zmiana lokalizacji
analizatorów w trakcie trwania kontraktu.
2. UsuniĊcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną czĊĞü w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia
telefonicznego lub pisemnego( fax, e-mail).
3.W przypadku nie usuniĊcia awarii w czasie 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badaĔ u Podwykonawcy wskazanego
przez Zamawiającego.
4.Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji, oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem
w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
5. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania na analizatorze lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü
bĊdzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, naleĪy do oferty dołączyü stół pod analizator zapewniający jego
prawidłowe ustawienie i działanie.
7. Dostarczenie wraz z analizatorami termometrów i wilgotnoĞciomierzy w celu monitorowania zewnĊtrznych warunków pracy
analizatorów.

10.Analizatory wykonujące oznaczenia w nastĊpujących materiałach biologicznych:surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy,
płyny z jam ciała, krew pełna.
11.Analizatory wykonujące oznaczenia w zakresie: enzymów, substratów, elektrolitów i białek specyficznych.
12.Analizatory posiadajace funkcjĊ automatycznego rozcieĔczania próbki badanej w momencie przekroczenia zakresu liniowoĞci.
13. Identyfikacja odczynników, próbek, kalibratorów,materiałów kontrolnych przy uĪyciu kodu kreskowego-analizatory wyposaĪone w
czytniki kodów kreskowych.
14. Analizatory posiadające funkcjĊ monitorowania poziomu odczynników.
15. Wbudowany system kontroli jakoĞci z zastosowaniem regół Westgarda oraz graficznym przedstawieniem kontroli ( wykresy LeveyJenningsa).
16. Automatyczna ocena wyników kontroli jakoĞci w czasie rzeczywistym.
17. Automatyczne zlecenie kalibracji i kontroli jakoĞci.
18. Analizatory wyposaĪone w komputery, drukarki, czytniki kodów kreskowych, UPSy dające minimum 20 minut podtrzymania zasilania.
19. Analizatory posiadające dwukierunkową transmisjĊ danych, z moĪliwoĞcią współpracy z LIS.

2

1

Białko
Glukoza(surowica, osocze, pmr)
Bilirubina
Cholesterol
HDL
Triglicerydy
Kwas moczowy (surowica,
7.
mocz)
8. Mocznik (surowica, mocz)
9. Kreatynina(surowica, mocz)
10. ALP
11. AST
12. ALT
13. GGTP
14. Amylaza(surowica, mocz)
15. CPK
16. CK MB
17. ĩelazo
18. TIBC
19. Sód(surowica, mocz)
20. Potas(surowica, mocz)
21. Chlorki(surowica, mocz)
22. WapĔ(surowica, mocz)

I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa odczynnika

L.p.

600
200
47000
3000
10000
12000
1800
8000
5000
10000
1200
900
50000
50000
50000
650

10000
105000
5000
6500
6500
6500

3

IloĞü
badaĔ/3
lata
4

Numer
katalogowy
5

6

IloĞü testów
w jednym
opakowaniu
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ODCZYNNIKI

WielkoĞü
opakowania

ANALIZATOR nr 2

7

IloĞü
opakow.
8

Cena
jednost.
Netto/
opakow.
9

VAT
(%)
10

WartoĞü
netto

11

WartoĞü
brutto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
IV
1.

II

23. Magnez
24. Fosfor
25. Alkohol
26. Białko w moczu
27. Glukoza w moczu
28. CRP
29. Hemoglobina glikowana

400
100
4000
6500
1600
3500
600
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MATERIAŁY ZUĩYWALNE I EKSPLOATACYJNE

KALIBRATORY

MATERIAŁY KONTROLNE

WARTOĝû OGÓŁEM (element I + II + III + IV)
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6. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej iloĞci i wyliczeniem
kosztów dla wykonania wymaganej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy
7. Zabezpieczenie odpowiedniej iloĞci odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli iloĞci badaĔ, kalibracji, kontroli wewnĊtrznej i
zewnĊtrznej oraz powtórzeĔ spowodowanych przekroczeniem liniowoĞci oznaczeĔ.
8. Zaoferowana iloĞü odczynnika zgodna z trwałoĞcią odczynnika na pokładzie analizatora.

1. TrwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesiĊcy od daty dostawy.
2. Odczynniki gotowe do uĪycia, wielkoĞü opakowania dostosowana do iloĞci badaĔ wykonywanych w miesiącu z uwzglĊdnieniem okresu
trwałoĞci odczynnika na pokładzie analizatora.
3. Opakowania odczynników dostosowane do bezpoĞredniego włoĪenia na pokład analizatora.
4. Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne tego samego producenta.
5. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w
roku dla kaĪdego analizatora, nie czĊĞciej niĪ 1 raz na kwartał.

I WARUNKI GRANICZNE

UWAGA: Jako materiały eksploatacyjne naleĪy rozumieü, w przypadku analizatora ze stacją uzdatniania wody – podanie kosztów eksploatacji stacji
natomiast w przypadku analizatora z zastosowaniem kuwet jednorazowych koszt kuwet oraz wszystkich innych materiałów niezbĊdnych do prawidłowego
funkcjonowania analizatora zgodnie z metodyką producenta. Wyszczególnienie powinno zawieraü iloĞci materiałów eksploatacyjnych z wyliczeniem kosztów
do wykonania podanej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy ( 36 miesiĊcy ).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Data:
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II WARUNKI DODATKOWE
1. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych
odczynników musi nastąpiü w czasie kolejnych 48 godzin.
2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie
uzyskania wiarygodnych wyników.
3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postĊpowania z odpadami stałymi i płynnymi
powstałymi w czasie pracy analizatora.
4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety).

12. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
13.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie
potwierdzonego faxem lub faxem.

11. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyü do oferty metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.

9. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ biorąc pod
uwagĊ trwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych po otwarciu zgodnie z oficjalną ulotką producenta, którą naleĪy
dołączyü do oferty.
10. IloĞci zaoferowanych kalibratorów i materiałów kontrolnych muszą byü dostosowane do iloĞci wykonywanych badaĔ przez okres 36
miesiĊcy. Ta sama seria materiału kontrolnego co najmniej przez okres jednego roku. IloĞü kalibratorów wystarczająca do wykonania
kalibracji zgodnie z metodyką wykonania oznaczeĔ. IloĞü materiałów kontrolnych dostosowana do codziennej kontroli na 2 poziomach za
wyjątkiem nastĊpujących parametrów: Īelazo, TIBC, wapĔ, magnez, fosfor,HBA1c, kwas moczowy, mocznik, cholesterol, HDL,
triglicerydy (kontrola 2 razy w tygodniu). Wszystkie badania wyszczególnione w tabeli wykonuje siĊ na bieĪąco po zleceniu bez zbierania
w serie.

Troponina
TSH test III generacji
FT4
FT3
PSA

2

1

1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa odczynnika

L.p.

2

1

4

Numer
katalogowy

3
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ODCZYNNIKI

5

6

IloĞü testów
w jednym
opakowaniu

4

7

8

Cena
jednost.
Netto/
opakow.

5

NaleĪny podatek
VAT
do kol. 4

IloĞü
opakow.

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto
kol. 1 x 36

WielkoĞü
opakowania

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto
kol. 1 + kol.2

7800
15300
4800
900
6900

3

IloĞü
badaĔ/3
lata

NaleĪny
podatek VAT
do kol. 1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA :

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

ANALIZATOR
/ podaü dane

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2
Dostawa odczynników do badaĔ immunochemicznych wraz z dzierĪawą analizatora

Załącznik nr 4.2
ZZP-2200-54/09

9

VAT
(%)

10

WartoĞü
netto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

11

WartoĞü
brutto

9.
10.
11.

8.

6
7.
900
900

39600
600

WARTOĝû OGÓŁEM
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9. W pozycji 11 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbĊdne do wykonania badaĔ oraz kontroli i kalibracji w czasie trwania umowy.
10. Do wszystkich zaoferowanych odczynników naleĪy dołączyü do oferty metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
11. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
12.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie lub faxem.
II WARUNKI DODATKOWE

2. Wszystkie odczynniki gotowe do uĪycia pakowane w pojemniki nadające siĊ do włoĪenia do analizatora
3. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu.
Co najmniej 2 razy w roku dla kaĪdego analizatora, nie czĊĞciej niĪ 1 raz na kwartał.
4. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej iloĞci i wyliczeniem kosztów dla
wykonania wymaganej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy
5. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnĊtrznej w zaleĪnoĞci od parametru na 2 lub 3 poziomach dla poz: HBsAg, TSH, , PSA 5 x w tygodniu,
Troponina 7x w tygodniu, pozostałe parametry 1x w tygodniu.
6. Zabezpieczenie odpowiedniej iloĞci odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli iloĞci badaĔ oraz kalibracji, kontroli wewnĊtrznej i zewnĊtrznej oraz
powtórzeĔ spowodowanych przekroczeniem liniowoĞci oznaczeĔ.
7. Zaoferowana iloĞü odczynnika zgodna z trwałoĞcią odczynnika na pokładzie analizatora.
8. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ.

WARUNKI DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW
I WARUNKI GRANICZNE
1. TrwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesiĊcy od daty dostawy.

HBS Ag
HbsAg test potwierdzenia
anty HCV przeciwciała test III
generacji
Witamina B12
Materiały kontrolne 2 poziomy
Materiały eksploatacyjne

36

2. Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostĊpie z moĪliwoĞcią wykonywania próbek pilnych bez
koniecznoĞci przerywania pracy analizatora
3. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobĊ.
4. Minimalna wydajnoĞü analizatora 80 oznaczeĔ na godzinĊ.
5. Analizator posiadający moĪliwoĞc automatycznego rozcieĔczania próbek przekraczających zakres liniowoĞci.
6. Analizator posiadający funkcjĊ automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcjĊ ich chłodzenia.
7. Analizator posiadający moĪliwoĞc wykonywania oznaczeĔ z próbek pierwotnych ( systemy otwarte, róĪne typy systemów zamkniĊtych
oraz próbki pediatryczne).
8.Analizator z wbudowanym systemem jakoĞci ( w oparciu o wykresy Levey-Jennings'a)
9.Analizator musi posiadaü moĪliwoĞü podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych.
10.Instrukcja obsługi analizatora w jĊzyku polskim.
11. Dostarczenie wraz z analizatorem drukarki, komputra,czytnika kodów kreskowych, oraz UPS dającego moĪliwoĞü minimum
20 minutowego podtrzymania pracy analizatora.
Warunki dodatkowe dla analizatora immunochemicznego:
1. Analizator objĊty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaĪ
analizatora, oraz przeglądy i niezbĊdne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy). MoĪliwa zmiana lokalizacji analizatora w
trakcie trwania kontraktu.
2. UsuniĊcie awarii analizatora lub aparatury stanowiącej jego integralną czĊĞü w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia
telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail).
3. W przypadku nie usuniĊcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badaĔ u Podwykonawcy wskazanego

Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego.
1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009.

Wymagania dotyczące analizatora.

1. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpiü
w czasie kolejnych 48 godzin.
2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych
wyników.
3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postĊpowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi w
czasie pracy analizatora.
4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety).

Data:

..............................
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przez Zamawiającego.
4. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem
w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
5. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü
bĊdzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, naleĪy do oferty dołączyü stół pod analizator zapewniający jego
prawidłowe ustawienie i działanie.

Troponina
D-Dimery
Materiały kontrolne 2 poziomy
Materiały ekspolatacyjne

2

1

1.
2.
3.
4.

Nazwa odczynnika

L.p.

2

1

4

Numer
katalogowy

3

38

ODCZYNNIKI

5

6

IloĞü testów
w jednym
opakowaniu

4

7

9

VAT
(%)

10

WartoĞü
netto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

WARTOĝû OGÓŁEM

8

Cena
jednost.
Netto/
opakow.

5

NaleĪny podatek
VAT
do kol. 4

IloĞü
opakow.

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto
kol. 1 x 36

WielkoĞü
opakowania

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto
kol. 1 + kol.2

13000
1800

3

IloĞü
badaĔ/3
lata

NaleĪny
podatek VAT
do kol. 1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA :

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

ANALIZATOR
/ podaü dane

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3
Dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-dimerów wraz z dzierĪawą aparatu do badaĔ immunochemicznych

Załącznik nr 4.3
ZZP-2200-54/09

11

WartoĞü
brutto

39

Warunki graniczne dla analizatora immunochemicznego:
1. Analizator uĪywany, nie starszy niĪ 3 letni.
2. Analizator automatyczny, pracujący pacjent po pacjencie, o swobodnym dostĊpie z moĪliwoĞcią wykonywania próbek pilnych, bez

Wymagania dotyczące analizatora

1. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych
odczynników musi nastąpiü w ciągu kolejnych 48 godzin.
2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie procesu analitycznego i nie uzyskania
wiarygodnych wyników.
3. Po podpisaniu umowy przekazanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej, o sposobie postĊpowania z odpadami stałymi i płynnymi powstałymi
w czasie pracy analizatora.
4. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety).

WARUNKI DODATKOWE

WARUNKI GRANICZNE
1. TrwałoĞü odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesiĊcy od daty dostawy.
2. Wszystkie odczynniki gotowe do uĪycia pakowane w pojemniki nadające siĊ do włoĪenia do analizatora.
3. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ wraz z opracowaniem wyników i uzyskaniem certyfikatu. Co najmniej 2 razy w roku dla
kaĪdego analizatora, nie czĊĞciej niĪ 1 raz na kwartał.
4. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej iloĞci
i wyliczeniem kosztów dla wykonania wymaganej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy.
5. Zapewnienie materiałów do wykonania kontroli wewnĊtrznej na 2 lub 3 poziomach dla troponiny 7 x w tygodniu, dla D-Dimerów 2x
w tygodniu
6. Zapewnienie odpowiedniej iloĞci odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli iloĞci badaĔ, oraz kalibracji, kontroli wewnĊtrznej
i zewnĊtrznej oraz powtórzeĔ spowodowanych przekroczeniem liniowoĞci oznaczeĔ.
7. Zaoferowana iloĞü odczynnika zgodna z trwałoĞcią odczynnika na pokładzie analizatora.
8. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadającym koĔcowej iloĞci naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ.
9. W pozycji 4 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbĊdne do wykonania badaĔ, kontroli i kalibracji w czasie
trwania umowy.
10. Do wszystkich zaoferowanych odczynników naleĪy dołączyü do oferty metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
11. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW

Data:

..............................
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koniecznoĞci przerywania pracy analizatora.
3. Analizator gotowy do pracy 24 godziny na dobĊ.
4. Minimalna wydajnoĞü analizatora 80 oznaczeĔ na godzinĊ.
5. Analizator posiadający moĪliwoĞü automatycznego rozcieĔczania próbek przekraczających zakres liniowoĞci.
6. Analizator posiadający funkcjĊ automatycznego monitorowania poziomu odczynników, oraz funkcjĊ ich chłodzenia.
7. Analizator posiadający moĪliwoĞc wykonywania oznaczeĔ z próbek pierwotnych ( systemy otwarte, róĪne typy systemów
zamkniĊtych, oraz próbki pediatryczne).
8. Analizator z wbudowanym systemem jakoĞci ( w oparciu o wykresy Levey - Jennings'a).
9. Analizator musi posiadaü moĪliwoĞü podłączenia do LIS wraz z dwukierunkową transmisją danych.
10. Instrukcja obsługi analizatora w jĊzyku polskim.
11. Dostarczenie wraz z analizatorem drukarki, komputera, czytnika kodów kreskowych oraz UPS dającego moĪliwoĞü minimum
20 minutowego podtrzymania pracy analizatora.
Warunki dodatkowe dla analizatora immunochemicznego:
1. Analizator objĊty gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaĪ
analizatora, oraz przeglądy i niezbĊdne naprawy w przypadku awarii ( w trakcie trwania umowy).MoĪliwa zmiana lokalizacji analizatora
w trakcie trwania kontraktu.
2. UsuniĊcie awarii analizatora, lub aparatury stanowiącej jego integralną czĊĞü w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia
telefonicznego lub pisemnego ( fax, e-mail)
3. W przypadku nie usuniĊcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty wykonania badaĔ u Podwykonawcy wskazanego
przez Zamawiającego.
4. Szkolenie personelu w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego z potwierdzeniem
w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
5. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü
bĊdzie dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
6. W przypadku zaoferowania analizatora nie wolnostojącego, naleĪy do oferty dołączyü stół pod analizator zapewniający jego
prawidłowe ustawienie i działanie.

2

1

3

kol. 1 + kol.2

do kol. 1

2

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

NaleĪny
podatek VAT

WARTOĝû DZIERĩAWY DWÓCH ANALIZATORÓW

1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

3

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto
kol. 1 + kol.2

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA NR 2:

NaleĪny
podatek VAT
do kol. 1

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA NR 1:

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

Analizator nr 1
Podaü dane

41

4

kol. 1 x 36

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto

4

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto
kol. 1 x 36

Analizator nr 2
Podaü dane

5

do kol. 4

NaleĪny podatek
VAT

5

NaleĪny podatek
VAT
do kol. 4

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4
Dostawa odczynników do badaĔ hematologicznych wraz z dzierĪawą 2 analizatorów z moĪliwoĞcią wykonania rozdziału krwinek białych na
minimum 3 populacje

Załącznik nr 4.4
ZZP-2200-54/09

Morfologia 18 parametrów
Krew kontrolna - wartoĞci normalne
Krew kontrolna - wartoĞci
patologiczne niskie
Krew kontrolna - wartoĞci
patologiczne wysokie
ZewnĊtrzna kontrola jakoĞci
Materiały eksploatacyjne

2

126 000

3

4

Numer
katalogowy

ODCZYNNIKI

5

WielkoĞü
opakowania
6

7

8

VAT
(%)

WARTOĝû OGÓŁEM

IloĞü
opakow.

Cena
jednost.
netto/
opakow.
9

WartoĞü
netto

42

10

WartoĞü
brutto

WARUNKI GRANICZNE - ODCZYNNIKI
1. Wszystkie odczynniki nie mogą zawieraü nawet Ğladowych iloĞci cyjanku lub jego związków, załączenie do oferty ulotek odczynników
w celu stwierdzenia tego faktu.
2. TrwałoĞü odczynników minimum 6 miesiĊcy od daty dostawy.
3. Wymagane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub oĞwiadczenia o braku takich substancji we wszystkich oferowanych
odczynnikach
4. Do podanej iloĞci wykonywanych badaĔ naleĪy doliczyü badania kontrolne wykonywane 2 razy w tygodniu na 3 poziomach na kaĪdym
z dwóch analizatorów, oraz oznaczenia wykonywane w ramach uczestnictwa w kontroli zewnĊtrznej.
5. Zapewnienie iloĞci odczynników gwarantujących pracĊ w systemie całodobowym i wykonywanie próbek pojedynczych.
6. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ program na 3 lata, minimum 4 razy w roku wraz z opracowaniem wyników i
uzyskaniem certyfikatu.
7. Wyszczególnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych wymaganych do pracy analizatora z podaniem wymaganej iloĞci i wyliczeniem
kosztów dla wykonania wymaganej iloĞci badaĔ w okresie trwania umowy
8. Zabezpieczenie odpowiedniej iloĞci odczynnika do wykonania przedstawionej w tabeli iloĞci badaĔ, kalibracji, kontroli wewnĊtrznej i

5.
6

4.

3.

1.
2.

1

L.p.

Nazwa odczynnika

IloĞü
badaĔ/3
lata
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2. Wyrównanie udokumentowanych strat odczynnikowych w sytuacji awarii analizatora w trakcie trwania procesu analitycznego i nie
uzyskania wiarygodnych wyników.
3. Ponoszenie kosztów koszty związanych z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach, kuwety).
4. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie dostarczeniem
brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
5. OkreĞlenie sposobu postĊpowania z odpadami płynnymi i stałymi powstałymi w procesie analitycznym.
WARUNKI GRANICZNE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH:
1. Analizatory jednakowe, fabrycznie nowe, rok produkcji 2008 lub 2009.
2. Analizatory umoĪliwiające analizĊ minimum 18 parametrów morfologii krwi.
3. Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC i PLT.
4. Analizatory posiadające moĪliwoĞü flagowania tych wyników które znajdują siĊ poza zakresem wartoĞci prawidłowych.
5. Automatyczne róĪnicowanie krwinek białych na minimum 3 grupy: małe, poĞrednie i duĪe w oparciu o pływające dyskryminatory.
6. WydajnoĞü analizatorów minimum 60 oznaczeĔ na godzinĊ.
7. Analizatory posiadające drukarki dające moĪliwoĞü wydrukowania wyniku na którym znajdą siĊ dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 roku. Zmieniające Rozporządzenie w sprawie standardów jakoĞci dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych.
8. Analizatory posiadające moĪliwoĞü wprowadzenia do wyniku badania, manualnie wykonanego rozmazu.
9. MoĪliwoĞü pobierania próbki w trybie otwartym i w trybie kapilarnym.
10. Analizatory posiadające funkcjĊ czyszczenia igły aspirującej.
11. Analizatory posiadające moĪliwoĞü dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do LIS.

1. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia w formie pisemnej lub faxem do momentu jej rozpatrzenia.
Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpiü w czasie kolejnych 48 godzin.

WARUNKI DODATKOWE - ODCZYNNIKI

zewnĊtrznej oraz powtórzeĔ wyników patologicznych oraz spowodowanych udokumentowaną niesprawnoĞcią analizatora.
9. Wyrównanie strat odczynnikowych spowodowanych udokumentowaną niesprawnoĞcią analizatora.
10.W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ.
11. W pozycji 6 Wykonawca wymienia wszystkie materiały eksploatacyjne niezbĊdne do wykonania badaĔ, oraz kontroli i kalibracji w czasie
trwania umowy.
12. Do wszystkich zaoferowanych odczynników dołączyü do oferty metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
13. Dostawa odczynników do 4 dni roboczych od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.

Data:

..............................
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..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

12. Analizatory posiadające moĪliwoĞü zdefiniowania wiĊcej niĪ jednego zakresu wartoĞci prawidłowych.
13. Analizatory powinny posiadaü wbudowany program kontroli jakoĞci oparty o reguły Westgarda, wykresy Levey-Jenningsa z moĪliwoĞcią
obliczeĔ statystycznych SD i CV.
14. Kalibracja przeprowadzona w oparciu o krew kalibracyjną dostarczoną przez dostawcĊ lub ĞwieĪą krew o znanych wartoĞciach.
15. Analizatory wyposaĪone w UPS-y, umoĪliwiające podtrzymanie pracy analizatorów przez 20 minut, komputery, drukarki oraz czytniki
kodów kreskowych.
16. Instrukcje obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatorów w jĊzyku polskim.
17. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy.
WARUNKI DODATKOWE DLA ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH:
1. Analizatory objĊte gwarancją oraz bezpłatnym serwisem technicznym przez cały okres trwania umowy, bezpłatna dostawa, montaĪ
analizatorów oraz przeglądy i niezbĊdne naprawy w przypadku awarii (w trakcie trwania umowy).
2. UsuniĊcie awarii analizatorów lub aparatury stanowiącej ich integralną czĊĞü w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego
potwierdzonego faxem lub pisemnego (fax, e-mail).
3. W przypadku nie usuniĊcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszty badaĔ wykonanych u Podwykonawcy wskazanego
przez Zamawiającego.
4. Szkolenie personelu z zakresu obsługi i eksploatacji oraz konserwacji analizatora według potrzeb Zamawiającego, z potwierdzeniem
w postaci certyfikatu imiennego dla przeszkolonych pracowników.
5. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü bĊdzie dostarczeniem
brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa odczynnika

2

L.p.

1

2

1





2500

ϯ





ϰ

ϱ
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Numer
katalogowy

4





ϲ

Cena
jedn
netto

Cena 36 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto
kol. 1 x 36

ODCZYNNIKI

IloĞü
opakowaĔ
na 3 lata

3

Cena 1 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
brutto
kol. 1 + kol.2

IloĞü
oznaczeĔ na
3 lata

NaleĪny podatek
VAT
do kol. 1

Cena 1 miesiĊcznej dzierĪawy
analizatora
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA :

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

ANALIZATOR
/ podaü dane





ϳ

VAT
(%)





5

ϴ

WartoĞü
netto

NaleĪny podatek VAT
do kol. 4

PAKIET NR 5
Odczynniki wraz z dzierĪawą analizatora do oznaczeĔ parametrów równowagi kwasowo – zasadowej

Załącznik nr 4.5
ZZP-2200-54/09





ϵ

WartoĞü
brutto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy analizatora
brutto















MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
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Warunki graniczne dla odczynników:
1. Odczynniki muszą posiadaü co najmniej 6 miesiĊczny termin waĪnoĞci od daty dostawy..
2. NaleĪy zagwarantowaü taką iloĞü materiału kontrolnego, która pozwoli prowadziü kontrolĊ jakoĞci na 3 poziomach jeden raz w tygodniu.
4. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od daty zgłoszenia reklamacji telefonicznie potwierdzonego faxem lub faksem, do
momentu jej rozpatrzenia Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpiü w czasie kolejnych 48 godzin..
Warunki graniczne - analizator równowagi kwasowo-zasadowej:
1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009.

WARTOĝû OGÓŁEM






MATERIAŁY KONTROLNE













Data:

..............................
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2. Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi analizatora w jĊzyku polskim.
3. Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2.
4. Analizator posiadający moĪliwoĞü wykonania pomiaru z kapilary lub strzykawki.
5. Preferowana jak najmniejsza objĊtoĞü próbki badanej.
6. MoĪliwoĞü wykonania oznaczenia w róĪnych rodzajach materiału badanego i w materiale kontrolnym.
7. Automatyczna kalibracja analizatora bez koniecznoĞci uĪycia butli gazowych.
8. Analizator posiadający wewnĊtrzny system kontroli jakoĞci, z moĪliwoĞcią archiwizacji wyników.
9. Analizator posiadający bezobsługowe elektrody nie wymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów.
10. Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie w niezaleĪnych pojemnikach lub w postaci modułu, umoĪliwiających ich wymianĊ odpowiednio
do zuĪycia.
11. Zbiórka Ğcieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeĔstwo dla personelu obsługującego analizator.
13. Dostarczenie oraz instalacja analizatora na koszt Wykonawcy.
14. IloĞü szkoleĔ dla personelu według potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego.
15. Zapewnienie wszystkich materiałów zuĪywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora.
16. Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy. Okres gwarancji równoznaczny z czasem trwania umowy.
17. UsuniĊcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem, w przypadku nie
usuniĊcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego przez Zamawiającego.
18. Analizator posiadający moĪliwoĞü dwukierunkowej transmisji danych i podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
19. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.
20. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

2.

1.

2

1

2

Zestaw odczynników wraz z
Īelami do wykonywania
elektroforezy na Īelach
agarozowych w surowicy
Materiał kontrolny - wartoĞci
fizjologiczne

Nazwa odczynnika

L.p.

1

Cena 1 miesiĊcznej dzierĪawy NaleĪny
aparatu
podatek VAT
do kol. 1
netto

3000

3

4

Numer
katalogowy

3

kol. 1 + kol.2

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

IloĞü
badaĔ/
3 lata

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

Aparat
Podaü dane

5

48

Jednostka
miary

4

6

IloĞü
jedn.

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy netto
kol. 1 x 36

7

Cena
jednost.
netto/

5

8

VAT
(%)

NaleĪny podatek VAT
do kol. 4

Odczynniki do wykonywania elektroforezy białek z podziałem na 6 frakcji wraz z dzierĪawą aparatu, oraz
oprogramowania i urządzeĔ słuĪących do odczytu i interpretacji wyników badaĔ

PAKIET NR 6

Załącznik nr 4.6
ZZP-2200-54/09

9

WartoĞü
netto

6

10

WartoĞü
brutto

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

Materiał kontrolny - wartoĞci
patologiczne
ZewnĊtrzna kontrola jakoĞci
Materiały eksploatacyjne
WARTOĝû OGÓŁEM

Data:

..............................
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1. Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub2009.
2. Wymagane jest wstawienie aparatury umoĪliwiającej dokonanie rozdziału elektroforetycznego, procesu barwienia, suszenia oraz odczytu.
3. Aparat przeznaczony do manualnego wykonania badaĔ.
4. Bezpłatny serwis, oraz naprawy sprzĊtu podczas całego okresu trwania umowy.
5. Gwarancja obejmująca całą aparaturĊ, podczas całego okresu trwania umowy.
6. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w trakcie trwania umowy.
7. IloĞü materiału kontrolnego gwarantująca wykonywanie oznaczeĔ naprzemiennie fizjologiczna i patologiczna. IloĞü kontroli dostosowana do
iloĞci oznaczeĔ wraz z uwzglĊdnieniem terminu waĪnoĞci oraz przechowywania.
8. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci przez cały okres trwania umowy.
9. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü bĊdzie dostarczeniem
brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
10. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.

Warunki graniczne:

4.
5.

3.

10 parametrowe paski do analizy moczu
Materiał kontrolny do
wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakoĞci z
czĊstotliwoĞcią 1 raz w tygodniu na 2
poziomach

1.

2.

2

Nazwa oznaczonego parametru

2

1

L.p.

1

Cena 1 miesiĊcznej dzierĪawy NaleĪny
aparatu
podatek VAT
do kol. 1
netto

KOSZTY DZIERĩAWY CZYTNIKA

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

45 000

3

IloĞü
badaĔ /
3 lata

3

4

IloĞü
opak.

kol. 1 + kol.2

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

Czytnik
Podaü dane

5

50

WielkoĞü
opak.

4

6

Nr katalog

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy netto
kol. 1 x 36

7

Producent

5

8

9

10

WartoĞü
netto

6

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

Cena netto VAT
za opak
w%

NaleĪny podatek VAT
do kol. 4

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 7
Dostawa pasków do analizy moczu wraz z dzierĪawą czytnika testów paskowych.

Załącznik nr 4.7
ZZP-2200-54/09

11

WartoĞü
brutto

12

Koszt
pojedyncz
ego
oznaczenia

WARTOĝû OGÓŁEM

51

2. Czytnik pasków do analizy moczu fabrycznie nowy rok produkcji 2008 lub 2009.
3. WydajnoĞü min. 100 oznaczeĔ/godzinĊ.
4. Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu.
6. Automatyczne okreĞlanie barwy moczu oraz kompensacja jego zabarwienia.
7. MoĪliwoĞü zdefiniowania klarownoĞci moczu.
8. Automatyczna kalibracja aparatu bez koniecznoĞci uĪycia dodatkowych pasków kalibracyjnych.

Warunki graniczne – czytnik:

10 parametrowe paski do analizy moczu z nastĊpującymi parametrami: ciĊĪar właĞciwy, pH, azotyny, ciała ketonowe, glukoza, białko, bilirubina,
urobilinogen, leukocyty, krew.
2. Paski z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego o stĊĪeniu 40 mg/dl na oznaczenie glukozy (stĊĪenie 100mg/dl) i krwi
( stĊĪenie hemoglobiny 0,06mg/dl) - podaü nazwĊ zastosowanej substancji.
Data
waĪnoĞci dostarczonych pasków min. 6 miesiĊcy od daty dostawy.
3.
5. Wszystkie dane dotyczące pasków, oraz materiałów kontrolnych powinny zawieraü siĊ w dołączonej instrukcji w jĊzyku polskim.
6. Czas reklamacji pasków nie moĪe przekroczyü 48 godzin licząc od daty zgłoszenia do daty wymiany na nowe.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania strat pasków poniesionych w wyniku awarii aparatu powodującej uzyskanie niewiarygodnych
wyników.
8. Do zaoferowanej iloĞci pasków naleĪy doliczyü iloĞü pasków niezbĊdną do wykonania badaĔ kontrolnych.
9. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci przez cały czas trwania umowy co najmniej 2 razy w roku, z moĪliwoĞcią uzyskania certyfikatu.
10.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

1.

Warunki graniczne - odczynniki:

3.

Materiał kontrolny do
zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakoĞci z
moĪliwoĞcią uzyskania Certyfikatu.
Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej
kontroli jakoĞci przez cały czas trwania
umowy co najmniej 2 razy w roku
xxxxxxx

Data:

..............................
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9. Flagowanie wyników patologicznych.
10. MoĪliwoĞü dokonania wydruku wyników w wybranych jednostkach.
11. PamiĊü ostatnich 300 wyników pacjentów i pamiĊü wyników kontroli jakoĞci.
12. Zastosowanie czytnika kodów kreskowych.
14. Aparat wyposaĪony w dwukierunkową transmisjĊ danych, z moĪliwoĞcią podłączenia do LIS.
15. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji czytnika w jĊzyku polskim.
16. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie czytnika na koszt Wykonawcy.
17. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianĊ niezbĊdnych czĊĞci
zuĪywalnych na koszt Wykonawcy.
18. UsuniĊcie awarii do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.
19. Zagwarantowanie analizatora zastĊpczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłuĪej niĪ 24 godziny.
20. Czytnik wyposaĪony w UPS zapewniający pracĊ przez min 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napiĊcia, wyposaĪony w
czytnik kodów kreskowych.

2

1.
2.
3.

1

WskaĪnik protrombinowy PT
APTT
Fibrynogen metodą Clausa

2

L.p. Nazwa oznaczego parametru

1

20 000
13 000
7 000

3

4

IloĞü
opakowaĔ

3

kol. 1 + kol.2
4

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy netto
kol. 1 x 36
5

5

53

6

7

8

w%

VAT

NaleĪny podatek VAT
do kol. 4

WielkoĞü
Cena
opakowanetto za
nia
Nr katalog Producent opak.

Cena 1 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

IloĞü
badaĔ /
3 lata

Cena 1 miesiĊcznej dzierĪawy NaleĪny
aparatu
podatek VAT
do kol. 1
netto

KOSZTY DZIERĩAWY ANALIZATORA

Nazwa i typ
Producent
Kraj producenta
Rok produkcji

Analizator
Podaü dane

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8
Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych wraz z dzierĪawą analizatora.

Załącznik nr 4.8
ZZP-2200-54/09

9

WartoĞü
netto

6

11

WartoĞü
brutto

kol.4 + kol. 5

Cena 36 miesiĊcznej
dzierĪawy brutto

12

Koszt
pojedynczego
oznaczenia

Materiał kontrolny - wartoĞci
prawidłowe
Materiał kontrolny - wartoĞci
patologiczne niskie
Materiał kontrolny - wartoĞci
patologiczne wysokie
Materiały eksploatacyjne
ZewnĊtrzna kontrola jakoĞci
badaĔ koagulologicznych
WARTOĝû OGÓŁEM

54

Warunki graniczne - analizator:
1. Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub 2009.
2. Analizator z moĪliwoĞcią wykonania pomiaru metodą optyczną.
3. Zakres wykonywanych badaĔ: PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen oraz moĪliwoĞü poszerzenia w przyszłoĞci
zakresu wykonywanych badaĔ o D-Dimery i ATIII.

Warunki graniczne - odczynniki:
1. Do podanej iloĞci wykonywanych badaĔ naleĪy doliczyü badania kontrolne wykonywane dwa razy w tygodniu na dwóch poziomach: normalny i
patologiczny niski, oraz raz na dwa tygodnie patologiczny wysoki. NaleĪy równieĪ uwzglĊdniü dodatkowe zuĪycie odczynnika spowodowane
koniecznoĞcią powtórzeĔ w przypadku wyników skrajnie patologicznych.
2.NaleĪy zaoferowaü taką iloĞü odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli iloĞci badaĔ z uwzglĊdnieniem terminu
waĪnoĞci odczynnika po rekonstytucji.
3.W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadającej koĔcowej iloĞci badaĔ naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ.
4. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niĪ 6 miesiĊcy.
5. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci, co najmniej 1 raz w roku zakoĔczone uzyskaniem certyfikatu.
6. Do oferty naleĪy dołączyü instrukcjĊ dotyczącą sposobu postĊpowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeĪeli odczynniki zawierają w swym
składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oĞwiadczenie o ich braku.
7. IloĞü zaoferowanego odczynnika musi zapewniü wykonanie wszystkich oznaczeĔ zgodnie z metodyką pracy analizatora.
8. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü bĊdzie dostarczeniem
brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
9.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

8.

6.
7.

5.

4.

xxxxxxxxx

Data:

..............................
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..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

4. Analizator posiadający moĪliwoĞü wykonania oznaczenia stĊĪenia fibrynogenu z PT.
5. Analizator posiadający oprogramowanie w jĊzyku polskim z moĪliwoĞcią podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach.
6. Analizator posiadający moĪliwoĞü zapamiĊtywania danych wprowadzonych przez uĪytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz
wyników badaĔ nawet po wyłączeniu zasilania.
7. Analizator posiadający dwukierunkowa transmisjĊ danych z moĪliwoĞcią podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
8. Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych.
9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w jĊzyku 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 wymianĊ niezbĊdnych czĊĞci
zuĪywalnych na koszt Wykonawcy.
12. UsuniĊcie awarii do 48 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem.
13. Zagwarantowanie analizatora zastĊpczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłuĪej niĪ 24 godziny.
14. Nie ujĊcie jakiegokolwiek elementu niezbĊdnego do wykonania badania na analizatorze lub ujĊcie niedostatecznej iloĞci, skutkowaü bĊdzie
dostarczeniem brakujących składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy.
15 Analizator wyposaĪony w UPS zapewniający pracĊ minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napiĊcia.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

IloĞü ml /
szt.
3
lata
L.p. Nazwa oznaczego parametru
WskaĨnik protrombinowy PT+
fibrynogen ISI 1,0-1,1 (
2900 ml
najwiĊksza dopuszczalna
1.
wielkoĞü opakowania 80 ml)
APTT ( zestaw zawierający
chlorek wapnia) iloĞü
1500 ml
odczynnika w opakowaniu nie
2.
wiĊksza niĪ 45 ml
Fibrynogen metodą Clausa
( zestawie wszystkie niezbĊdne
160 ml
odczynniki do wykonania
3.
oznaczenia)
Materiał kontrolny - wartoĞci
150 ml
4.
prawidłowe
Materiał kontrolny - wartoĞci
120 ml
5.
patologiczne niskie
Materiał kontrolny - wartoĞci
60 ml
6.
patologiczne wysokie
100 ml
7.
Kalibrator
Kuwety do analizatora Coag
40000
Chrom 3003
szt.
8.
Kuwety do analizatora K5000 szt.
3002 OPTIC
9.
IloĞü
opakowaĔ

56

Cena
WielkoĞü
Nr
netto za
opak.
katalog. Producent
opak
VAT
w%

WartoĞü
netto

WartoĞü
brutto

Koszt
pojedynczego
oznaczenia

Dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych wykonywanych na analizatorach bĊdących w posiadaniu przez Zamawiającego
(analizator Coag Chrom 3003 i K-3002 OPTIC);

PAKIET NR 9

Załącznik nr 4.9
ZZP-2200-54/09

ZewnĊtrzna kontrola jakoĞci
badaĔ koagulologicznych
WARTOĝû OGÓŁEM

Data:

..............................
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Warunki graniczne :
1. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadającej koĔcowej iloĞci ml lub sztuk naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania w górĊ.
2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niĪ 6 miesiĊcy.
3. Zapewnienie udziału w zewnĊtrznej kontroli jakoĞci badaĔ, co najmniej jeden raz w roku zakoĔczone uzyskaniem certyfikatu dla jednego
analizatora ( Coag Chrom 3003).
4.Do oferty naleĪy dołączyü instrukcjĊ dotyczącą sposobu postĊpowania z odpadami stałymi i ciekłymi, jeĪeli odczynniki zawierają w swym
składzie substancje niebezpieczne, oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, lub oĞwiadczenie o ich braku.
5.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.

10.

Lateks RF z kontrolami ( badania wykonywane
pojedynczo ) opak. o poj. maks 50 oznaczeĔ
Lateks ASO z kontrolami (badania wykonywane
pojedynczo) opak o poj maks. 50 ozn
Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez
koniecznoĞci stosowania diety o czułoĞci metody
min. 10 ng
Test do wykrywania Helicobacter pylori w kale
Test ciąĪowy z moĪliwoĞcią wykonania oznaczenia
w moczu i w surowicy o czułoĞci 10 mIU/ml
Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia
lamblia w kale
Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza +
aceton ) opakowanie maks. 100 pasków

2

3000

200

900

300

2400

450

300

3

IloĞü
badaĔ /
3 lata
4

opak.

opak.

opak.

opak.

opak.

opak.

opak.

5

Jedn.
miary
6

8

Cena
jednost.
netto
9
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10

VAT WartoĞü
(%) netto

WARTOĝû OGÓŁEM

7

WielkoĞü
IloĞü
opak.

Warunki Graniczne:
1.W zaoferowanej iloĞci odczynników naleĪy uwzglĊdniü czĊstoĞü wykonywania oznaczeĔ, oraz związane z nią zuĪycie odczynników w celu
wykonania kontroli, rozcieĔczeĔ próbki oraz stabilnoĞü odczynnika po otwarciu.
2.Dopuszczalne oferty cząstkowe na poszczególny asortyment zawarty w pakiecie.
3.StabilnoĞü testów do daty podanej na opakowaniu.
4. Data waĪnoĞci testów minimum 6 miesiĊcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.

7

6

5

4

3

2

1

1

L.p. Nazwa odczynnika

Numer
katalog

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Odczynniki do badaĔ manualnych - testy jakoĞciowe i półiloĞciowe

PAKIET NR 10
Szybkie testy diagnostyczne

Załącznik nr 4.10
ZZP-2200-54/09

11

WartoĞü
brutto

Data:

..............................
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..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
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5. Opakowanie musi zawieraü wszystkie niezbĊdne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i
ujemnym
6. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oĞwiadczenie.
7. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci badaĔ naleĪy zaokrągliü iloĞü do pełnego opakowania w górĊ.
8.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.
9.Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi nastąpiü w ciągu kolejnych 48 godzin.
10.Do wszystkich oferowanych odczynników naleĪy dołączyü ulotki w jĊzyku polskim.

Barwnik May Grunwalda
Barwnik Giemsy
Olejek immersyjny
Barwnik do retikulocytów
Zestaw wraz z odczynnikiem do
bezpoĞredniego liczenia płytek krwi
metodą komorową z krwi Īylnej pobranej
na antykoagulant

Nazwa odczynnika

Numer
katalog.

sztuka

NajwiĊksza
dopuszczalna
wielkoĞü
opakowania
500 ml
500 ml
50 ml
50 ml
700

15000ml
10000ml
600ml
1200ml

IloĞü/
3 lata

Cena
jednost.
netto
VAT
(%)

WARTOĝû OGÓŁEM

Proponowana
wielkoĞü
opakowania

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

WartoĞü
netto

Data:

..............................
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WartoĞü
brutto

..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Parametry graniczne:
1. Data waĪnoĞci odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesiĊcy.
2. Do oferty naleĪy dołączyü instrukcjĊ uĪycia odczynnika w jĊzyku polskim.
3. Barwnik Giemsy w postaci koncentratu - do rozcieĔczenia 10-cio krotnego.
4. W przypadku wielkoĞci opakowania nie odpowiadającej koĔcowej iloĞci mililitrów lub sztuk naleĪy iloĞü opakowaĔ zaokrągliü
do pełnego opakowania w górĊ.
5.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem.
6.Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem do momentu jej rozpatrzenia.
wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpiü w ciągu kolejnych 48 godzin.

5

1
2
3
4

L.p.

PAKIET NR 11
Odczynniki do badaĔ hematologicznych

Załącznik nr 4.11
ZZP-2200-54/09

Odczynnik Mac Wiliama

Odczynnik Ehrlicha

Odczynnik Rossina

Odczynnik Lugola

Odczynnik Nonne-Appelta

Odczynnik Pandyego

Odczynnik Samsona

Odczynnik Turka
Odczynnik fenoloftaleina
CITRON I
Sudan II

Kwas octowy 50%

NaOH 0,1N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

11

Odczynnik Extona

2

1

1

L.p. Nazwa odczynnika

PAKIET NR 12
Odczynniki chemiczne

Załącznik nr 4.12
ZZP-2200-54/09

3

Numer
katalogowy
6

600 ml

600 ml

300 ml

300 ml

2500 ml

1200 ml

1200 ml

1200 ml

900 ml

1200 ml

6000 ml

15000ml

10000ml

5

NajwiĊksza
dopuszczalna IloĞü/
3 lata
wielkoĞü
opakowania
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7

8

10

11

VAT
WartoĞü
w
netto
(%)

WARTOĝû OGÓŁEM

9

Proponowana IloĞü
Cena
wielkoĞü
opakowaĔ
jednost.
opak
netto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

12

WartoĞü
brutto

Data:

..............................
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Parametry graniczne:
1. Data waĪnoĞci odczynnika w momencie dostarczenia do Zamawiającego minimum 6 miesiĊcy.
2. Do oferty naleĪy dołączyü instrukcjĊ uĪycia odczynnika w jĊzyku polskim oraz Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej,
lub oĞwiadczenie o ich braku.
3. W przypadku opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci mililitrów lub gramów naleĪy zaokrągliü do pełnego opakowania
w górĊ.
4.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub
faxem.

8

7

6

5

4

3

1.
2

2

1

Probówki Eppendorf 1,6
ml z korkiem
Pojemnik na kał z łopatką
Pojemnik na mocz
niesterylny
Probówki serologiczne
polistyrenowe 75x12mm
Probówki stoĪkowe
polistyrenowe
przezroczyste o poj. ok.10
ml
Statywy do probówek o
Ğr.ok.16mm, z drutu
powlekanego na 50 miejsc
Statywy do probówek o Ğr.
ok. 12mm, z drutu
powlekanego na 20 miejsc
Szkiełka mikroskopowe
podstawowe do rozmazów
Mattrand ( z jednym
brzegiem matowym) 1op. 50 szt.

Asortyment

L.p.

PAKIET NR 13
Drobny sprzĊt laboratoryjny

Załącznik nr 4.13
ZZP-2200-54/09

3

4

NajwiĊksza
dopuszczalna
wielkoĞü
Numer katalog opakowania

6500

20

20

66000

345000

66000

6000

60000

5

IloĞü
sztuk /
3 lata

63

6

Proponowana
wielkoĞü
opak.
IloĞü
opakowaĔ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

7

Cena
jednostk.
netto
8

VAT
(%)

9

WartoĞü
netto

10

WartoĞü
brutto

24

22
23

21

19
20

17
18

16

15

14

13

12

11

10

9

Szkiełka podstawowe o
wymiarach 76x26x2 mm
Szkiełka podstawowe o
wymiarach 76x26x1 mm
Szkiełka nakrywkowe
22x22mm
Kapilary hematokrytowe
heparynowane
długoĞü 7,5 mm
Kapilary do badania
gazometrycznego z
heparyną litowa o Ğr.1,6
mm o poj. 100ul z
zatyczkami i mieszadłem
Sterylne nakłuwacze
jednorazowe do palca
Cylinder szklany o poj. 50
ml z podziałką
Cylinder szklany o poj. 50
ml bez podziałki
Komora Fuscha
Rosenthala
Komora Thoma
Komora Thoma Neubauera
Komora Burkera
Urometr szklany 1,0001,030 g/ml
Urometr szkalny 1,0301,060 g/ml
Bagietki szklane
Pipety Pasteura długoĞü
150-200 mm czĊĞü grubsza
min. 150 mm, szerokoĞü
500

szt.

100000
10
15
3
3
3
3
6
6
300
500

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

8500

68000

szt.

szt.

9000

szt.

4500

64

Data:

..............................

zewnĊtrzna 7-9 mm +
smoczki dopasowane do
pipet
Pipety Pasteura z
25 polietylenu o poj. 1,3 ml
szt.

1000

65
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WARTOĝû OGÓŁEM

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1

2

Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w
zakresie od 5 do 50 µl, z wyrzutnikiem koĔcówek
i wydmuchem
Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w
zakresie od 10 do 100 µl, z wyrzutnikiem
koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w
zakresie od 200 do 1000 µl, z wyrzutnikiem
koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o stałej pojemnoĞci 1000µl z
wyrzutnikiem koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o stałej pojemnoĞci 5µl z
wyrzutnikiem koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o stałej pojemnoĞci 10µl z
wyrzutnikiem koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o stałej pojemnoĞci 100µl z
wyrzutnikiem koĔcówek i wydmuchem
Pipeta automatyczna o stałej pojemnoĞci 200µl z
wyrzutnikiem koĔcówek i wydmuchem
KoĔcówki typu Eppendorf (Īółta) o pojemnoĞci
0-200 µl
KoĔcówki typu Gilson ( niebieska) o pojemnoĞci
200-1000µl

L.p. Nazwa odczynnika
3

Numer
katalog

szt
szt
szt
szt
szt

1 szt
1 szt
1 szt
1000
szt
1000 szt

66

szt

szt

szt

szt

szt

5

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

4

7

Cena
jednostk.
netto
9

VAT
w
(%)

WARTOĝû OGÓŁEM

40000

50000

2 szt

2 szt

2 szt

2 szt

2 szt

2 szt

2 szt

2 szt

6

Maks.
Jedn. IloĞü/3
wielkoĞü
miary lata
opak.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 14
Pipety automatyczne wraz z koĔcówkami do pipet

Załącznik nr 4.14
ZZP-2200-54/09

10

WartoĞü
netto

11

WartoĞü
brutto

Data:

..............................
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Parametry graniczne:
1. Dostawa w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznego lub faxem.
2. Data produkcji pipet nie starsza niĪ 2008 rok.
3. Pipeta powinna zawieraü w opakowaniu instrukcjĊ dotyczącą kalibracji.
4. Data waĪnoĞci dostarczonego towaru co najmniej 6 miesiĊcy od daty dostawy.
5. Czas reklamacji nie moĪe przekroczyü 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem , do momentu jej rozpatrzenia.
Wymiana reklamowanego towaru musi nastąpiü w ciągu kolejnych 48 godzin.

Data:

1.

2

1

..............................

Strzykawka do badaĔ
gazometrycznych z heparyną litową,
o pojemnoĞci max. od 1 do 2 ml
Pakowane pojedynczo

Asortyment

L.p.

PAKIET NR 15
Strzykawki do badaĔ gazometrycznych

Załącznik nr 4.15
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4

3

szt

Jedn.
miary

Numer katalog

68

2500

5

IloĞü /
3 lata
6

Cena
jednost.
netto

8

WartoĞü
netto

9

WartoĞü brutto

..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

7

VAT
w
(%)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

25000

Zestaw odczynnikowy do jakoĞciowego i
półiloĞciowego wykrywania przeciwciał o
charakterze reagin - RPR Syphilis – test paskowy

2

4

Numer
katalog.
5

WielkoĞü
opak.
7

Cena
jednost.
netto
8

VAT
w
(%)

WARTOĝû OGÓŁEM

6

IloĞü
opak.
9

WartoĞü
netto

10

WartoĞü
brutto

Data:

..............................

69

..............................................................
(podpis i pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Warunki Graniczne:
1.W zaoferowanej iloĞci odczynników naleĪy uwzglĊdniü czĊstoĞü wykonywania oznaczeĔ, oraz związane z nią zuĪycie odczynników w celu
wykonania kontroli, rozcieĔczeĔ próbki oraz stabilnoĞü odczynnika po otwarciu.
2. StabilnoĞü testów do daty podanej na opakowaniu.
3. Data waĪnoĞci testów minimum 6 miesiĊcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.
4. Opakowanie musi zawieraü wszystkie niezbĊdne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i ujemnym
5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oĞwiadczenie.
6. W przypadku wielkoĞci opakowaĔ nie odpowiadających koĔcowej iloĞci badaĔ naleĪy zaokrągliü iloĞü do pełnego opakowania w górĊ.
7.Dostawa odczynników w ciągu 4 dni od momentu złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem

5000

3

Zestaw odczynnikowy do jakoĞciowego i
półiloĞciowego wykrywania przeciwciał o
charakterze reagin - RPR Syphilis – test lateksowy

2

1

1

L.p. Nazwa odczynnika

IloĞü
badaĔ/
3 lata

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Diagnostyka chorób przenoszonych drogą płciową

PAKIET NR 16

Załącznik nr 4.16
ZZP-2200-54/09

ZZP-2200-54/09
Załącznik nr 5
………………………………………
(pieczĊü firmowa )
OĞwiadczenie
1. Niniejszym oĞwiadczamy, Īe przedstawiony w naszej ofercie asortyment posiada:
1)
dokumenty potwierdzające dopuszczenie oferowanych produktów do obrotu zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 93 poz. 896
z póĨn. zm.) tj. certyfikat CE, deklaracjĊ zgodnoĞci, a w przypadku gdy wyrób medyczny
jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski równieĪ wpis do rejestru wyrobów
medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.
2)*
Posiadamy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w proponowanym
asortymencie,
lub
oĞwiadczamy, Īe
3)*
W proponowanym asortymencie nie ma substancji niebezpiecznych i asortyment nie
wymaga posiadania kart charakterystyk
2. JednoczeĞnie zobowiązujemy siĊ do przedłoĪenia, na Īyczenie Zamawiającego,
wymienionych dokumentów w trakcie postĊpowania przetargowego.
3. Zobowiązujemy siĊ do przekazania Zamawiającemu aktualnych kart charakterystyk
substancji niebezpiecznych obecnych w oferowanym asortymencie wraz z pierwszą
dostawą odczynników.
4. OĞwiadczamy, Īe 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.)
zobowiązujemy siĊ do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach.
* NaleĪy niepotrzebne skreĞliü
................................dnia..............................

....................................................................
Podpis i pieczĊü osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do wystĊpowania w obrocie prawnym,
reprezentowania Wykonawcy i składania oĞwiadczeĔ woli
w jego imieniu
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ZZP-2200-54/09
Załącznik nr 6
………………………………………
(pieczĊü firmowa )
WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
(przed dniem wszczĊcia postĊpowania o udzielenie zamówienia, a jeĪeli okres
prowadzenia działalnoĞci jest krótszy - w tym okresie)
Nazwa i adres
Termin realizacji
WartoĞü
zamawiającego
( podaü miesiąc i rok )
Opis przedmiotu
L.p.
zamówienia
na rzecz którego
zamówienia
brutto (PLN) rozpoczĊcie zakoĔczenie zostało wykonane
zamówienie

....................................................
data
……………………………………………..
Podpis i PieczĊü osoby/osób wskazanych w dokumencie
uprawnionej/uprawnionych do wystĊpowania w obrocie prawnym
reprezentowania Wykonawcy i składania oĞwiadczeĔ woli
w jego imieniu

Uwaga:
1. Do wykazu naleĪy dołączyü dokumenty potwierdzające, iĪ zamówienia ( wszystkie ) zostały wykonane naleĪycie (brak takiego dokumentu
spowoduje, iĪ zamówienie zostanie uznane za niezrealizowane), np. referencje.
2. dostawy w okresie 3 lat, odpowiadające swoim rodzajem i wartoĞcią przedmiotowi zamówienia w podziale na czĊĞci (Pakiety):
Pakiet nr 1 – dzierĪawa analizatora do badaĔ biochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 760 000,00 zł;
Pakiet nr 2 – dzierĪawa analizatora do badaĔ immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 780 000,00 zł;
Pakiet nr 3 – dzierĪawa analizatora do badaĔ immunochemicznych wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 245 000,00 zł;
Pakiet nr 4 – dzierĪawa analizatora do badaĔ hematologicznych wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 180 000,00 zł;
Pakiet nr 5 – dzierĪawa analizatora do oznaczeĔ RKZ wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 70 000,00 zł;
Pakiet nr 6 – dzierĪawa analizatora do wykonywania elektroforezy wraz z odczynnikami o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 25 000,00 zł;
Pakiet nr 7 – dzierĪawa czytnika do analizy moczu wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 40 000,00 zł;
Pakiet nr 8 – dzierĪawa analizatora do badaĔ koagulologicznych wraz z dostawą odczynników o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 80 000,00 zł;
Pakiet nr 9 – dostawa odczynników do badaĔ koagulologicznych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 40 000,00 zł;
Pakiet nr 10 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 28 000,00 zł;
Pakiet nr 11 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 3 000,00 zł;
Pakiet nr 12 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 3 000,00 zł;
Pakiet nr 13 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 105 000,00 zł;
Pakiet nr 14 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 6 500,00 zł;
Pakiet nr 15 – dostawa drobnego sprzĊtu laboratoryjnego o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 5 000,00 zł;
Pakiet nr 16 – dostawa odczynników laboratoryjnych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ 18 000,00 zł.
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