I. Nazwa i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
41-219 Sosnowiec
Regon: 240837054
NIP: 644-337-38-32
Tel. (032) 296-42-98, 296 41 88
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 do badaĔ
serologicznych w asortymencie i iloĞciach okreĞlonych w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. 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.
3. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
4. 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.
5. 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 do 12 miesiĊcy od daty zawarcia
umowy lub do wyczerpania wartoĞci umowy.
2. Sukcesywne dostawy bĊdą realizowane w terminie nie dłuĪszym niĪ 96 godz. od daty
złoĪenia zamówienia telefonicznie, potwierdzając faxem lub złoĪenia zamówienia faxem.
3. Dostawy na CITO bĊdą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złoĪenia
telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.
4. Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane są zgodnie
z ustalonym przez WykonawcĊ harmonogramem.
5. Dostawy bĊdą realizowane w godz. od 800 do 1430.
6. Miejsce dostawy: SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, ul.
Zegadłowicza 3.
IV. Warunki 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 – Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i
doĞwiadczenia poprzez realizacjĊ dostaw odczynników serologicznych o wartoĞci nie
mniejszej niĪ 57000,00 zł. brutto
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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.
V. Wykaz oĞwiadczeĔ i dokumentów, jakie mają dostarczyü Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postĊpowaniu oraz wymaganych
warunków dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. ZawartoĞü
oferty
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postĊpowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznoĞciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleĪy złoĪyü:
a) aktualny odpis z właĞciwego rejestru, jeĪeli odrĊbne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a
w stosunku do osób fizycznych oĞwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
b) Dokumenty podmiotów zagranicznych - jeĪeli Wykonawca ma siedzibĊ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibĊ lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Īe:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoĞci - wystawiony nie wczeĞniej
niĪ 6 miesiĊcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy posiadają niezbĊdną wiedzĊ i doĞwiadczenie oraz
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
naleĪy:
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
- przedłoĪyü 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 – dostawa odczynników serologicznych o wartoĞci brutto nie mniejszej niĪ
57 000,00 zł.
3. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy znajdują siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia naleĪy:
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
4. W celu potwierdzenia, Īe Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postĊpowania o
udzielenie zamówienia publicznego naleĪy:
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ.
5. W celu potwierdzenia, Īe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom
Zamawiającego naleĪy:
- złoĪyü oĞwiadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ;
- przedłoĪyü dla odczynników metodyki oznaczeĔ w jĊzyku polskim.
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moĪe polegaü na wiedzy i doĞwiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnoĞciach finansowych
innych podmiotów, niezaleĪnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodniü Zamawiającemu, iĪ bĊdzie
dysponował zasobami niezbĊdnymi do realizacji zamówienia, w szczególnoĞci
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
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dyspozycji niezbĊdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
7. 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.
8. Pełnomocnictwo – jeĞli WykonawcĊ reprezentuje pełnomocnik.
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poĞwiadczona za zgodnoĞü z oryginałem przez
notariusza.
9. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczĊtowane przez osobĊ/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy:
- formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
- formularz oĞwiadczeĔ wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Dokumenty o których mowa w pkt. 1 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. 9 sporządzone były zgodnie z
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca siĊ wypełnienie załączników nr 1, 2
oraz 4 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
VI. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia 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 e-maila 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. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych Wykonawca moĪe zwróciü
siĊ do Zamawiającego o wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, jeĪeli wniosek o
wyjaĞnienie treĞci specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie
terminu składania wniosków, Zamawiający moĪe udzieliü wyjaĞnieĔ albo pozostawiü
wniosek bez rozpoznania.
4. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówieĔ publicznych przedłuĪenie terminu
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaĪniony jest Dział ZamówieĔ
Publicznych, tel. (032) 296-42-98, 296 41 88
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
fax: (032) 263-57-19
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VIII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca winien zapoznaü siĊ ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi siĊ na SpecyfikacjĊ Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Wykonawca ma prawo złoĪyü tylko jedną ofertĊ, zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w
nin. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na całoĞü przedmiotu
zamówienia.
3. 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”.
4. OfertĊ naleĪy sporządziü czytelnie w jĊzyku polskim w formie pisemnej.
5. 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.
6. Wszystkie dokumenty i oĞwiadczenia w jĊzykach obcych naleĪy dostarczyü
przetłumaczone na jĊzyk polski.
7. 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).
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treĞci oferty muszą byü parafowane przez
osoby wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.
9. 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”.
10. OfertĊ naleĪy umieĞciü w zamkniĊtej kopercie, opisanej w nastĊpujący sposób:

Nazwa, adres Wykonawcy:……………………………….
Oferta do postĊpowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
DostawĊ odczynników laboratoryjnych do badaĔ serologicznych
ZZP-2200-22/10
Nie otwieraü przed: 31.03.2010r., godz. 1030”

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) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byü złoĪone na takich samych zasadach
jak składana oferta – w zamkniĊtej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„zmiana”.
c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmianĊ i po stwierdzeniu poprawnoĞci procedury
dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.
IX. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
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X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleĪy złoĪyü w SP Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna
1, Sekretariat III piĊtro do dnia 31.03.2010r. do godz. 1000 .
2. Oferta złoĪona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 31.03.2010r. o godzinie 1030 w sali konferencyjnej SP
Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piĊtro. Otwarcie ofert jest
jawne.
XI. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenĊ ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 ).
2. Oferta musi zawieraü ostateczną, sumaryczną cenĊ obejmującą wszystkie koszty z
uwzglĊdnieniem wszystkich opłat i podatków.
3. Cena oferty powinna byü skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartoĞü
oferty, koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu, oraz koszty
związane z utylizacją odpadów stałych (np. opakowania po zuĪytych odczynnikach) itp.
4. Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartoĞci pozycji
traktowane bĊdzie jako upust kupiecki.
5. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleĪy podaü do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Cena ma byü wyraĪona w złotych polskich.
7. Cena winna byü obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu okreĞlonego
w załączniku nr 4 do SIWZ
8. W przypadku przeliczania wymaganej przez Zamawiającego iloĞci na proponowane przez
WykonawcĊ opakowania, przeliczona iloĞü nie moĪe byü mniejsza niĪ wymagana przez
Zamawiającego.
9. 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. Zabezpieczenie naleĪytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleĪytego wykonania umowy.
XIV. Pozostałe reguły postĊpowania
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia
dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeü umowy ramowej.
2. Zamawiający Īąda wskazania przez WykonawcĊ w ofercie czĊĞci zamówienia, której
wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Zamawiający nie dopuszcza moĪliwoĞci składania ofert wariantowych.
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4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieĔ uzupełniających okreĞlonych w art. 67
ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp.
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treĞci zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3.
XVI. Informacje o formalnoĞciach, jakie powinny byü dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Zamawiający zawrze umowĊ z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych..
2. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą telefonicznie.
3. JeĪeli wybrana oferta została złoĪona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23
ustawy Prawo zamówieĔ publicznych, Zamawiający moĪe zadąü przed zawarciem umowy
w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracĊ tych Wykonawców.
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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Załącznik nr 1
ZZP-2200-22/10
……………………………………
(pieczĊü firmowa )
Formularz oferty
Nazwa i adres Wykonawcy: ..................................................................................................
siedziba/adres: .........................................................................................................................
Regon: ........................................................... NIP: ..........................................
telefon:...............................................fax: .........................................................
e–mail:................................................................................................................
1. PrzystĊpując do postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawĊ odczynników laboratoryjnych do badaĔ serologicznych,
oferujĊ wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach okreĞlonych w SIWZ w
łącznej w kwocie:
WartoĞü zamówienia netto

WartoĞü podatku VAT

WartoĞü zamówienia brutto

2. Warunki płatnoĞci:
Oferujemy płatnoĞü w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
faktury wystawionej po dostawie zamówionej czĊĞci przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia :
Dostawy przedmiotu zamówienia odbywaü siĊ bĊdą w termie do 12 miesiĊcy od daty
podpisania umowy lub do wyczerpania wartoĞci umowy.
4. OĞwiadczam, Īe nastĊpująca czĊĞü zamówienia :
.................................................................................. bĊdzie powierzona podwykonawcom.
Niniejszym oĞwiadczam, Īe:
1. Zapoznałem 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.
3. Przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.
4. ZobowiązujĊ siĊ w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na okreĞlonych
w niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni,
licząc od terminu składania ofert.
......................................
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
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Załącznik nr 2
ZZP-2200-22/10
OĝWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postĊpowaniu
OĞwiadczamy, Īe:

•

Posiadamy uprawnienia do wykonywania okreĞlonej działalnoĞci lub czynnoĞci.

•

Posiadamy wiedzĊ i doĞwiadczenie.

•

Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia.

•

Znajdujemy siĊ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

•

Nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postĊpowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych.

......................................
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
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Załącznik nr 3
ZZP-2200-22/10
UMOWA NR ............. – wzór
zawarta w dniu ……………………… pomiĊdzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Miejskim 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 ......................................
kapitał zakładowy:
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-2200-22/10 została zawarta umowa o nastĊpującej
treĞci:
§1

1) Przedmiotem umowy są dostawy przez WykonawcĊ i zakupy przez Zamawiającego
odczynników laboratoryjnych do wykonywania badaĔ serologicznych, zwanych w dalszej
czĊĞci 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.
§2
1) Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem bĊdą odbywaü siĊ w terminie do 12
miesiĊcy od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartoĞci umowy.
2) Wykonawca zapewnia terminowoĞü dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po
stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąü na terminowoĞü dostaw.
3) Sukcesywne dostawy bĊdą realizowane w terminie nie dłuĪszym niĪ 96 godz. od daty
złoĪenia zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoĪenia zamówienia faxem.
4) Dostawy na CITO bĊdą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złoĪenia
telefonicznego zamówienia, potwierdzonego faxem.
5) Krwinki, z uwagi na cykliczny proces produkcji (co 4-5 tygodni) dostarczane są zgodnie z
ustalonym przez WykonawcĊ harmonogramem.
6) Wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczenie do kaĪdej serii oferowanych krwinek
wydruku fenotypów.
7) Dostawa bĊdzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złoĪonym zamówieniem pod
wzglĊdem iloĞciowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie bĊdzie dzielona.
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8) 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.
9) Termin waĪnoĞci odczynników, nie bĊdzie krótszy niĪ 6 miesiĊcy od dnia dostawy, a okres
przydatnoĞci krwinek wzorcowych wynosi 5 tygodni od dnia dostawy do szpitala.
10) Miejsce dostawy: SP ZZOZ Szpital Miejski, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3.
11) Ceny i nazwy na fakturze bĊdą odpowiadaü cenom i nazwom ujĊtym w załączniku nr 1 do
umowy.
12) 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,
jednak zmiany nie mogą przekroczyü 20 % ogólnej wartoĞci umowy.
13) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie czĊĞciej
niĪ 1 raz w miesiącu.
14) 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 :
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 cały okres realizacji
umowy.
4) 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:
- 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,
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3)

4)

1)
2)

3)

1)

2)
3)

4)

- 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. Zamawiający ma prawo potrąciü kwoty kar umownych z
naleĪnoĞci wobec Wykonawcy.
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 (np. z tytułu umowy kredytu,
poĪyczki). Wykonawca nie moĪe równieĪ zawrzeü umowy z osobą trzecią o podstawienie
w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego).
Za naruszenie zobowiązania okreĞlonego w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karĊ umowną w wysokoĞci 5% wartoĞci sprzedanej wierzytelnoĞci.
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: Formularz asortymentowo – cenowy.
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Odczynnik monoklonalny anty-D

3.

8.
9.

6.
7.

5.

Standard anty-D
Odczynnik PEG 20% r-r glikolu
polietylenowego
360 ml

900 ml
20000
ml
1000 ml

200 ml

3750 ml

BLEND 750 ml
RUM 750 ml

Klon I 650 ml
Klon II 650 ml

Surowica antyglobulinowa monowalentna
anty-IgG
lub
odczynnik monoklonalny anty-IgG
Papaina STL

LISS-L ( płynny)

IloĞü na
12 m-cy

Klon I 650 ml
Klon II 650 ml

Surowica antyglobulinowa poliwalentna

Odczynnik monoklonalny anty-B

2.

4.

Odczynnik monoklonalny anty-A

Nazwa odczynnika

1.

Lp.

4 ml

2 ml

100 ml

3 ml

2 ml

5 ml

5 ml

5 ml

5 ml

NajwiĊksza
dopuszczalna
wielkoĞü
opakowania
jednostkowego
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Proponowana
wielkoĞü
opakowania
jednostkowego

Oferowana
iloĞü
opakowaĔ
(ampułek)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY

Dostawa odczynników do badaĔ serologicznych

ZZP-2200-22/10

Załącznik nr 4

Cena netto / VAT
opakowanie %

WartoĞü
netto

WartoĞü
brutto

Numer
katalogowy

PBS - Buforowany r-r soli fizjologicznej

50000
ml

2 ml

2 ml

160 ml
240 ml

4 ml

7200 ml

4 ml

4 ml

4 ml

500 ml

WARTOĝû OGÓŁEM

Data:

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

1. Producent krwinek zgodny z producentem odczynników monoklonalnych i surowic.
2. Wraz z pierwszą dostawą dostarczenie harmonogramu dostaw krwinek wzorcowych.
3. Termin waĪnoĞci odczynników, nie moĪe byü krótszy niĪ 6 miesiĊcy od dnia dostawy - za wyjątkiem krwinek wzorcowych których okres waĪnoĞci
wynosi 5 tygodni.
4. Wraz z dostawą krwinek wzorcowych dostarczenie do kaĪdej serii oferowanych krwinek wydruku fenotypów.

Warunki graniczne:

16. Standaryzowane krwinki wzorcowe Rh+
opłaszczone przeciwciałami anty-D

14. Standaryzowane krwinki wzorcowe
zawieszone w roztworze LISS do
wykrywania przeciwciał
gotowe do uĪycia
15. Standaryzowane krwinki wzorcowe
opłaszczone do kontroli BTA

13. Standaryzowane krwinki wzorcowe typ PBS2400 ml
Vera do układu ABO

11. Konserwowane krwinki wzorcowe do układu
192 ml
ABO z krwinkami A2
12. Konserwowane krwinki wzorcowe do
540 ml
wykrywania przeciwciał

10.

xxxxxxx

ZZP-2200-22/10
Załącznik nr 5
………………………………………
(pieczĊü firmowa Wykonawcy)
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 powyĪej 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 pieczątka imienna
osoby upowaĪnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)
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