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I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1  
Regon: 240837054, NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 41 30 111, Fax (032) 41 30 112 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z 

dzierŜawą analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez 
szpital analizatora, odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z 
dzierŜawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu. Zamówienie 
składa się z 7 części tzw. pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia: 
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań manualnych – szybkie testy diagnostyczne; 
Pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego; 
Pakiet nr 3 – Dostawa pipet automatycznych wraz z końcówkami do pipet; 
Pakiet nr 4 – Dostawa strzykawek do badań gazometrycznych; 
Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierŜawą analizatora do   
                     badań równowagi kwasowo-zasadowej; 
Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierŜawą analizatora; 
Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na  
                     analizatorze będącym w posiadaniu  Zamawiającego (analizator Coag Chrom  
                     3003); 

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach  nr 
4.1 ÷ 4.7 do SIWZ. 

3. Składane oferty muszą  zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego 
pakietu. 

4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie 
papierowej kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu 
zamówienia. 

5.  Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 
2001r., (Dz. U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru 
odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje 
chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niŜ 1 raz w miesiącu.  

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca uŜytkowania 
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 
20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

8.   Termin płatności za dostawę odczynników: do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionego oryginału faktury za dostarczony towar. Termin płatności za 
dzierŜawę alanlizatorów: do 30 dni od daty prawidłowo wystawiongo oryginału faktury. 

III. Termin i warunki realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie: 

- do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy w zakresie 
poszczególnego pakietu przed terminem 36 miesięcy, 

       - dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala wraz z instalacją aparatów – w terminie do 21 
      dni od daty zawarcia umowy, 
2. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec                         

ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3. 
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IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj.dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
-  doświadczenie określone w części V pkt 3 SIWZ, 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z warunkami określonymi w części V 
pkt 4 SIWZ.  

2. wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą na podstawie analizy treści złoŜonych 
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego wymienionych w 
części V SIWZ. 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących 
przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, naleŜy złoŜyć: 

1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ, 

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

1.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe  
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy   
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

1.5. aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie 
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,  



4 

1.6. aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

1.7. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 
-  pkt 1.2. do pkt. 1.4. oraz pkt 1.6. — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert  
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŜ 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

    - pkt  1.5. — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

1.8. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1.7., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

    JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych pkt 1.2.÷1.6. 

2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień naleŜy złoŜyć: 
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć:  

    - oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

    - wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy,  

  dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie: 

dla Pakietu nr 1 –       1 000,00 zł; 
dla Pakietu nr 2 –          750,00 zł; 
dla Pakietu nr 3 –            50,00 zł; 
dla Pakietu nr 4 –            50,00 zł; 
dla Pakietu nr 5 –       1 800,00 zł; 
dla Pakietu nr 6 –       1 000,00 zł; 
dla Pakietu nr 7 –          500,00 zł; 

 



5 

W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,  Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyŜej pakietów, na które 
składa ofertę. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
 
4. W celu potwierdzenia, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej naleŜy złoŜyć:  

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie winno być co najmniej na kwotę wskazaną powyŜej - 
w pkt. 3 dla kaŜdego pakietu lub na łączną kwotę pakietów, do których przystępuje Wykonawca. 

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom 
Zamawiającego naleŜy złoŜyć: 

 
 -  oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ, 

 -  załącznik nr 4 do SIWZ, 

- dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany w dzierŜawę sprzęt parametrów 
granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ np. katalog producenta, opis 
techniczno - eksploatacyjny lub inny wiarygodny dokument (w języku polskim). 

- przedłoŜyć dla odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych metodyki oznaczeń w 
języku polskim, na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów granicznych 
oraz prawidłowość wyliczenia ww. asortymentu. 

 
Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy. 
 
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w 
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności 
zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa 
zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców 
łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez 
notariusza. 

9. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy: 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2  do SIWZ, 
-  formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.7 do SIWZ. 
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Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z 
załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz  
4.1÷ 4.3  na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 

VI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 

Nr Pakietu Kwota wadium 
w zł 

dla Pakietu nr 1 –       1 000,00 zł 
dla Pakietu nr 2 –          750,00 zł 
dla Pakietu nr 3 –            50,00 zł 
dla Pakietu nr 4 –            50,00 zł 
dla Pakietu nr 5 –       1 800,00 zł 
dla Pakietu nr 6 –       1 000,00 zł 
dla Pakietu nr 7 –          500,00 zł 

2. Wadium naleŜy wpłacić przelewem  na rachunek bankowy: 
Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 
z oznaczeniem:  

Przetarg znak: ZZP-2200-64/12 na dostawę ODCZYNNIKÓW DO BADA Ń 
KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIER śAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW 

DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL 
ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASO WO-
ZASADOWEJ WRAZ Z DZIER śAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW 

DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO 
, 

 Pakiet nr………zł, Pakiet nr………zł,  

2.1. Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty. 

3.Wadium moŜe być wnoszone w formie: 
a) pieniądza, 
b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 
2007r. Nr 42, poz. 275). 

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji naleŜy wnieść do kasy Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub 
poręczenia była dołączona do oferty.  

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 4a. 

1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 
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2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

3. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

4. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z 
przyczyn nieleŜących po jego stronie. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;  
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-

maila oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 6 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania 
wniosków, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania 
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych i 
Zawierania Umów, fax: (032) 41 30 131, 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się 
na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dowolne części zamówienia zgodnie z 
tzw. Pakietami 1÷7. 
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3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: 
„nie dotyczy”.  
4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 
upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 
6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na 
język polski. 
7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną 
całość. Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby 
wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 
9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny 
być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 
10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
 

Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 
 

Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
Dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierŜawą analizatora, 

odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, 
odczynników do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierŜawą 

analizatorów szybkich testów diagnostycznych, drobnego sprzętu laboratoryjnego 
ZZP-2200-87/12 

 
Nie otwierać przed: 29.10.2012r., godz. 1030”  

PRZYSTĘPUJEMY DO PAKIETU/ÓW   NR  ...........”,  

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
a) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod 

warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź 
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak 
składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian 
zostaną dołączone do oferty. 

d) Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt.  

IX.  Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania 

ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody nie powoduje utraty 
wadium 

3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem 
okresu waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
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przedłuŜony okres związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 

Sekretariat III piętro do dnia 29.10.2012r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 29.10.2012r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych 

i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy 
portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Sposób obliczania 

ceny: ze względu na porównywalność ofert Zamawiający wymaga, Ŝeby Wykonawcy dokonali 
obliczeń wg poniŜszego schematu: 

     cena jednostkowa netto x ilość opakowań = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.  
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmujący wartość oferty, 

koszty dostawy do Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu. 
4. Wpisanie w pozycji formularza asortymentowo-cenowego „zera” jako wartości pozycji 

traktowane będzie jako upust kupiecki. 
5. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Cena ma być wyraŜona w złotych polskich. 
7. Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg asortymentu określonego w 

załącznikach 4.1÷4.7.  

8. Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej 
ilości pozostałych odczynników i materiałów zuŜywalnych (nie dotyczy odczynnik główny, 
materiały kontrolne i kalibratory) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego 
ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości 
na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy. 

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-
cenowym naleŜy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) 
zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 
2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 
212, poz. 1337)- "końcówki poniŜej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze 
zaokrągla się do 1 grosza". 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
Cena  – 100% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniŜsza spośród 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 największą liczbą punktów. 
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KaŜda część (pakiet) stanowi oddzielny przedmiot zamówienia i będzie rozpatrywana 
oddzielnie. 

XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia 

dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 

powierzy podwykonawcom. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
4.  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 

7 ustawy Pzp do 20% zamówienia podstawowego w związku z wyczerpaniem poszczególnych 
odczynników w czasie obowiązywania umowy na dzierŜawę analizatora. 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy      
w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy  stanowi załącznik nr 3. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie krótszym niŜ 10 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – na warunkach określonych 
we wzorze umowy w/g załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

2.  Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 10 dni  od dnia przekazania informacji o 
wyborze najkorzystniejszych ofert, jeŜeli w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta 
(dotyczy kaŜdego Pakietu oddzielnie). 

3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaŜe wybranemu w wyniku niniejszego 
postępowania Wykonawcy. 

4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa 
zamówień publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  

2. Zastosowanie mają takŜe następujące przepisy wykonawcze: 
a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 

postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU nr 48, poz. 280),  
b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz 

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (DzU nr 41, poz. 238).  
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Załącznik nr 1 
ZZP-2200-87/12 
 
 
……………………………………                                                                                                                                           
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 

siedziba/adres: ......................................................................................................................... 

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 

e–mail:................................................................................................................ 

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO BADA Ń KOAGULOLOGICZNYCH 

WRAZ Z DZIER śAWĄ ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADA Ń 
KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL ANAL IZATORA, 

ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z 
DZIERśAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, 

DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO , oferuję  wykonanie przedmiotowego 
zamówienia na warunkach określonych w SIWZ o łącznej  kwocie: 

 
Pakiet 1 

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
   

 
Pakiet 2  

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
   

 
Pakiet 3  

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
   

 
Pakiet 4 

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
   

 
Pakiet 5  

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
   

 
Pakiet 6  

Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 
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Pakiet 7  
Wartość zamówienia netto Wartość podatku VAT Wartość zamówienia brutto 

   

 
2. Warunki płatno ści:  
       Oferujemy:  Termin płatności za dostawę odczynników: do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionego oryginału faktury po dostawie zamówionej części 
przedmiotu zamówienia. Termin płatności za dzierŜawę analizatorów: do 30 dni od daty 
prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 

 
3. Termin wykonania zamówienia : 

-  dostawa analizatorów do Laboratoriów Szpitala – w terminie do 21 dni od daty zawarcia 
umowy, 
- dostawy odczynników i pozostałego asortymentu: sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od 

daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy przed terminem 36 miesięcy. 
4.  Oświadczam, Ŝe następująca część zamówienia : 

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

będzie powierzona podwykonawcom. 

5.  Oświadczam, Ŝe: 

1. Projekt umowy został przeze mnie  zaakceptowany.  
2. Zobowiązuję się  w przypadku wyboru mojej  oferty do zawarcia umowy na określonych w 

niej warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
3. Jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
4.   Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczę w formie papierowej karty 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.) zobowiązuję się do odbioru odpadów 
opakowaniowych po odczynnikach,  zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, 
według potrzeb jednak nie częściej niŜ 1 raz w miesiącu.  

6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca 
uŜytkowania analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

7.  Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o 
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi 
przepisami prawnymi w tym zakresie. 

8. Zobowiązujemy się dostarczyć  zamawiany asortyment w terminie  do 5 dni trybie 
normalnym i do 48 godzin w trybie „CITO” od daty otrzymania zamówienia, telefonicznie 
potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia faxem 

 
 
 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 2 
ZZP-2200-87/12 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o niepodleganiu wykluczeniu 
 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
oświadczamy, Ŝe: 
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych spełniam warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  Prawo 
zamówień publicznych. 

 
 
 

                                                                                 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 3A 
ZZP-2200-64/12 

UMOWA NR ............. - wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
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, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
p.o. Dyrektora – Sergiusza Karpińskiego 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a  
firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................,  
kapitał zakładowy………………………….. 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-64/12 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierŜawą aparatów do 
wykonywania badań, określonych tzw. Pakietem nr ……….(dotyczy pakietów 1÷2). 

2) Wykonawca zobowiązuje się wydzierŜawić stanowiące jego własność analizatory na okres do 
dnia 09.07.2015r. od daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy.  

3) Wykonawca  będzie dostarczać odczynniki niezbędne do wykonywania badań, na 
wydzierŜawionych aparatach, sukcesywnie przez okres do dnia 09.07.2015r. od daty zawarcia  
umowy, według zamówień pisemnych składanych prze Zamawiającego. 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od 
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części, przy czym 
zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy 20%. 

5) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. 

 
§ 2 

Termin realizacji umowy: 
1) Dostawa aparatów do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją aparatów w terminie do 21 dni 

od daty zawarcia umowy. 
2) Dostawa odczynników i pozostałego asortymentu sukcesywnie w terminie do dnia 09.07.2015r. 

od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania wartości umowy, według zamówień pisemnych 
składanych przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

1) Wykonawca oświadcza, Ŝe aparat oraz odczynniki niezbędne do wykonywania badań będące 
przedmiotem zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa atesty i spełniają normy 
obowiązujące dla tego rodzaju zamówienia.  
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2) Minimalny okres waŜności odczynników niezbędnych do badań wynosi 7 miesięcy od daty 
dostawy do siedziby Zamawiającego.  

 
§ 4 

1) Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu prawidłową pracę dzierŜawionych aparatów, zgodnie z 
ich przeznaczeniem w całym okresie trwania umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć aparaty do laboratoriów analitycznych Samodzielnego 
Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu zlokalizowanych przy ul. Szpitalnej 1 i ul. 
Zegadłowicza 3 oraz zainstalować je,  a takŜe przeszkolić  personel  w zakresie obsługi i ich 
prawidłowej eksploatacji, 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 częściej niŜ 1 
raz w miesiącu. 

4) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca uŜytkowania 
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

5) W przypadku zmiany lokalizacji pomieszczeń laboratorium w trakcie realizacji umowy, 
Wykonawca będzie zobowiązany do przemieszczenia urządzenia we wskazane przez 
Zamawiającego miejsce w obrębie siedziby jednego obiektu.  

6) Koszt dostawy, ubezpieczenia w czasie transportu, instalacji, przeszkolenia personelu oraz 
połączenia do systemu informatycznego będącego w posiadaniu przez laboratorium pokrywa 
Wykonawca.  

7) Wraz z dostawą aparatów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aplikacje na aparaty, 
instrukcję obsługi aparatów w formie papierowej w języku polskim oraz oprogramowanie. 

8) Zamawiający bez zgody Wykonawcy nie ma prawa dokonywać Ŝadnych napraw urządzenia 
oraz zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wykonawcy o kaŜdej awarii lub 
uszkodzeniu aparatu. 

9) Wykonawca udziela na okres dzierŜawy gwarancji na urządzenia, licząc od dnia uruchomienia 
aparatów w siedzibach Zamawiającego. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje 
wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. 

10) W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania nieodpłatnie naprawy 
urządzenia, a w przypadku naprawy trwającej powyŜej 24 godzin, do zabezpieczenia wykonania 
badań u podwykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego oraz dostarczenia badań na koszt 
Wykonawcy.  

11) W okresie realizacji umowy, Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis naprawczy wraz z 
częściami zamiennymi, w ciągu 24 godzin od zgłoszenia (telefonicznego lub faksem) 
uszkodzenia urządzenia. MoŜliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu. 

12) Konserwacja i przeglądy w okresie gwarancji będą realizowane nieodpłatnie przez Wykonawcę 
w ilości określonej w dokumentacji technicznej 

13) Osoby ze strony Wykonawcy odpowiedzialne za:   
realizację umowy w zakresie  dostawy aparatów: 
imię, nazwisko, kontakt tel.………………………………………. 
za konserwowanie, serwisowanie aparatów: 
imię, nazwisko, kontakt tel.………………………………………. 

§ 5 
1) Strony ustalają ogólną wartość przedmiotu umowy na kwotę :  

Pakiet nr  
………………..  netto  + naleŜny  podatek VAT tj. ……………..zł brutto  
(słownie:  …………………………………………………………………….)   
w tym: 
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miesięczna dzierŜawa ………zł netto + naleŜny 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 dzierŜawę aparatów następować będzie miesięcznie, z dołu w terminie do 30 dni od 
daty prawidłowo wystawionej faktury, na  rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

4) Rozliczenie odczynników będzie następowało za dostarczoną partię 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 stałość cen za dzierŜawę aparatów przez okres trwania umowy. 
6) Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę odczynników i pozostałego asortymentu objętego 

umową na okres 12 miesięcy 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 wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie 
większym niŜ wskaźnik inflacji za rok poprzedni. 

8) Waloryzacja cen moŜe być dokonana nie częściej niŜ jeden raz na dwanaście miesięcy. 
9) Wartość o której mowa w § 5 ust. 1 moŜe ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla 
Zamawiającego. 

10) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy 
zachowaniu cen netto podanych w ofercie. 

11) Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku 
wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego 
podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

12)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty 
Wykonawcy ceny  wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

13) Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom i nazwom i ilościom  
ujętym w załączniku nr 1 do umowy.  

14) Nie ujęcie w formularzu asortymentowo-cenowym jakiegokolwiek elementu lub wystarczającej 
ilości pozostałych odczynników i materiałów zuŜywalnych (nie dotyczy odczynnik główny, 
materiały kontrolne i kalibratory) niezbędnych do wykonania wskazanej przez Zamawiającego 
ilości badań będzie skutkowało dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnej i brakującej ilości 
na koszt Wykonawcy w całym okresie trwania umowy. 

§ 6 
1) Dostawa odczynników następować będzie  sukcesywnie, wg  potrzeb Zamawiającego. 
2)  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  zamawiany asortyment wymieniony w pkt.1 

niniejszego paragrafu w terminie  do 5 dni  od daty otrzymania zamówienia telefonicznie 
potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia faxem natomiast w trybie„CITO”  do 48 godzin 
od daty otrzymania zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia 
faxem  

3) Odbiór ilościowy i sprawdzenie dostarczonej partii towaru nastąpi w Laboratorium 
Analitycznym – Sosnowiec, ul. Szpitalna 1 oraz ul. Zegadłowicza 3. 

4) W razie stwierdzenia wad aparatów, Zamawiający złoŜy Wykonawcy reklamację, który udzieli 
na nią odpowiedzi w terminie do 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja 
uwaŜana będzie za uwzględnioną zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego. 

5) W przypadku dostaw odczynników: 
a. czas reklamacji nie moŜe przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia do momentu jej 

rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników musi nastąpić w czasie kolejnych 72 
godzin. 
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b. wyrównanie udokumentowanych strat odczynników w sytuacji awarii analizatora w trakcie 
trwania procesu analitycznego i nie uzyskania wiarygodnych wyników. 

6) Wykonawca zobowiązuje się uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez 
Zamawiającego – w otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin. 

 
7) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 

przyjęcia dostawy jeŜeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- opakowanie będzie naruszone; 
− dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, 
− temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika. 
 

§ 7 
1)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary jak niŜej: 

a) w przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia aparatów w wysokości 0,2% 6 miesięcznej 
wartości dzierŜawy aparatów brutto, za kaŜdy dzień zwłoki. 

b) za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii towaru w wysokości 0,2 % wartości brutto 
zamówionej partii towaru za kaŜdy dzień zwłoki. 

c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1. 

2) W przypadku zwłoki w realizacji umowy powyŜej 14 dni Zamawiający ma prawo odstąpienia od 
umowy.  

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 
cywilnego, jeŜeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeŜonych kar umownych. 

4) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

5) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od 
kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 
Po zakończeniu dzierŜawy, Zamawiający zwróci Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-
odbiorczego aparaty w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zuŜycia wynikającym z 
prawidłowej eksploatacji.  

 
§9  

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego 

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 10  
1) Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
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nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie. 

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności. 

3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą dopuszczalne 
w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony 
dopuszczają zmiany umowy w zakresie: 

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy) 
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów 
- przedmiotowym/ produkt zamienny 
- sposobu konfekcjonowania 
- liczby opakowań 
- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:   
-wprowadzony zostanie do sprzedaŜy przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ 
udoskonalony 
- wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leŜacych po stronie producenta przy 
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 
objętego umową 
PowyŜsze zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartosci umowy i nie 
mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 

4) 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-2200-64/12 
Załącznik nr  3B 

UMOWA NR ............. – wzór 

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy: 
 
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, będącego płatnikiem VAT,  
reprezentowanym przez: 
p.o. Dyrektora – Sergiusza Karpińskiego 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a firmą ........................... z siedzibą w ............................................, zarejestrowaną w / wpisaną do 
...................................................... pod nr ................................... 
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ...................................... 
reprezentowaną przez: 
.............................................................. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
przetargu nieograniczonego znak ZZP-2200-64/12 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§1 

1) Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników laboratoryjnych, określonych tzw. Pakietem 
nr…………(dotyczy pakietu nr 3), zwanych w dalszej części umowy przedmiotem umowy. 

2) Szczegółowy asortyment przedmiotu umowy, ilości i ceny określone są w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy. 

3)  Wykonawca gwarantuje, Ŝe przedmiot i warunki realizacji niniejszej umowy są zgodne z ustawą 
z dnia 20 05. 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi 
obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 

4) Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczy w formie papierowej karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia. 

5) Minimalny okres waŜności odczynników niezbędnych do badań wynosi 7 miesięcy od daty 
dostawy do siedziby Zamawiającego.  

§2  
1) Dostawy przedmiotu zamówienia wraz z rozładunkiem będą odbywać się  w terminie do dnia 

09.07.2015r od  daty zawarcia umowy lub wyczerpania wartości umowy. 
2)  Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie 

Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 
3) Sukcesywne dostawy będą realizowane w terminie nie dłuŜszym niŜ 5 dni od daty złoŜenia 

zamówienia telefonicznie potwierdzając faxem lub złoŜenia zamówienia faxem.   
4) Dostawy na CITO będą realizowane w terminie do 48 godzin od daty złoŜenia telefonicznego 

zamówienia, potwierdzonego faxem. 
5) Dostawa będzie dokonywana jednorazowo, zgodnie ze złoŜonym zamówieniem pod względem 

ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie będzie dzielona. 
6) Wykonawca zobowiązuje się: 
a) uzupełnić braki ilościowe – jeŜeli takie zostaną stwierdzone przez Zamawiającego – w 

otrzymanym towarze w terminie do 48 godzin, 
b) rozpatrzenia reklamacji w ciągu 48 godzin, a następnie w ciągu kolejnych 48 godzin 

dostarczenia towaru nieobarczonego wadą. 
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7) Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec ul. Szpitalna 1, 
ul. Zegadłowicza 3.  

8) Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy moŜe odmówić 
przyjęcia dostawy jeŜeli: 
- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
- opakowanie będzie naruszone; 
− dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, 
− temperatura podczas transportu będzie nieadekwatna do wymagań odczynnika. 

9)  Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzaleŜnionych od 
rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie 
rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po odczynnikach,  
zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niŜ 1 
raz w miesiącu. 

11) Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca uŜytkowania 
analizatorów po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego. 

12) W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1 x w roku 
analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis. 

 
§3  

1) Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu 
nieograniczonego formularz oferty oraz formularz asortymentowo - cenowy na kwotę w 
wysokości : 
za Pakiet nr….wartość netto ........................ zł + ................ zł VAT = ...........................zł brutto 
słownie .............................................................. zł 

2) Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty 
związane z jego dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, naleŜne podatki, 
koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania i inne koszty jeśli występują. 

3)  Wykonawca zapewnia stałość cen na dostawę przedmiotu umowy na okres 12 miesięcy od daty 
zawarcia umowy. 

4) Po okresie, o którym mowa w ust. 3, ceny mogą ulec zmianie za zgodą Zamawiającego,  
procentowym wskaźnikiem, uzgodnionym przez Strony, nie większym niŜ wskaźnik inflacji za 
rok poprzedni. 

5) Waloryzacja cen moŜe być dokonana nie częściej niŜ jeden raz na dwanaście miesięcy. 
6) Wartość o której mowa w § 3 ust. 1 moŜe ulec zmianie wyłącznie  w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla 
Zamawiającego. 

7) Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT  ulegną zmianie, przy zachowaniu 
cen netto podanych w ofercie. 

8) Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji (bez obowiązku 
wprowadzenia aneksem) odpowiednio o kwotę podatku VAT, wynikającą ze stawki tego 
podatku, obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego.  

9)  Strony zastrzegają prawo do negocjacji cen jednostkowych w  przypadku konieczności zapłaty 
Wykonawcy ceny  wyŜszej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 

 
§ 4 

1) NaleŜność za zrealizowaną dostawę płatna będzie w złotych polskich na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT (opisanej numerem umowy), dostarczonej Zamawiającemu wraz z 
przedmiotem zamówienia. 
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2) Zapłata za przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 

3)  Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4)  Ceny i nazwy na fakturze oraz dokładne ilości będą odpowiadać cenom, nazwom i ilościom 

ujętym w załączniku nr 1 do umowy.  
    

§ 5  
1) Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadkach i wysokościach 

określonych umową. 
2)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 
pkt.1,  

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn, niezaleŜnych od 
Zamawiającego  - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 
pkt.1,  

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto 
niedostarczonego w terminie  towaru za kaŜdy dzień zwłoki,  przez okres do 14 dni. Po tym 
terminie Zamawiający  moŜe odstąpić od  umowy. 

- za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5 % 
wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za kaŜdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usuniecie wad, przez okres do 14 dni. Po tym terminie Zamawiający  
moŜe odstąpić od  umowy. 

3) Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy oraz za zwłokę w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze, naliczone zgodnie z postanowieniami umowy są płatne na 
podstawie noty obciąŜeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty stronie zobowiązanej.  

4) W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 
umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona moŜe, niezaleŜnie od 
kar umownych, dochodzić odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 6 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego 

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 
rozstrzygać polubownie. W razie braku moŜliwości polubownego załatwienia sporów, będą one 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3) W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona 
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia 
drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzaleŜnia 
odstąpienie od wniesienia pozwu. 

§ 7  
1) Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek 
prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie moŜe być przedmiotem 
zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, poŜyczki). Wykonawca 
nie moŜe równieŜ zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 
Kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art.54 ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) ma zastosowanie. 

2) Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% wartości sprzedanej wierzytelności. 
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3)  Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności i będą 
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

4) 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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Załącznik nr 4.1   
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
PAKIET NR 1   

Odczynniki do badań manualnych - testy jakościowe i półilościowe 

L.p. Nazwa odczynnika 

Ilość 
badań 
/  

3 lata 

Numer 
katalog 

Jedn. 
miary  

Wielkość 
opak. Ilość 

Cena 
jednost. 
netto 

Wartość netto  VAT 
(%)  

Wartość 
brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Lateks RF z kontrolami opak. o poj. maks 100 
oznaczeń, zestaw z materiałem kontrolnym 450   opak.             

2 Lateks ASO z kontrolami opak o poj maks. 100 
ozn, zestaw z materiałem kontrolnym 600   opak.             

3 
Test do wykrywania krwi utajonej w kale bez 
konieczności stosowania diety o czułości metody 
min. 10 ng z materiałem kontrolnym 

2000   opak.             

5 
Test ciąŜowy z moŜliwością wykonania 
oznaczenia w moczu i w surowicy o czułości 10 
mlU/ml z materiałem kontrolnym 

700   opak.             

6 Test paskowy do wykrywania antygenu Giardia 
lamblia w kale 200   opak.             



 

24 

7 Test paskowy 2 parametrowy do moczu ( gluloza 
+ aceton ) opakowanie maks. 100 pasków 600   opak.             

8 

Zestaw odczynnikowy do jakościowego i 
półilościowego wykrywania przeciwciał o 
charakterze reagin - RPR Syphilis – test 
lateksowy, zestaw z materiałem kontrolnym 

5000  opak       

9 
Zestaw odczynnikowy do jakościowego i 
półilościowego wykrywania przeciwciał o 
charakterze reagin - RPR Syphilis – test paskowy 

30000         

       OGÓŁEM    

 

Warunki Graniczne:  

1.W przypadku odczynników lateksowych w zaoferowanej ilości odczynników naleŜy uwzględnić częstość wykonywania oznaczeń ( 1 raz w tygodniu), oraz 
związane z nią zuŜycie odczynników w celu wykonania kontroli ( kaŜdorazowo dodatnia i ujemna), rozcieńczeń próbki oraz stabilność odczynnika po otwarciu.  

2.Stabilność testów do daty podanej na opakowaniu. 

3. Data waŜności testów minimum 10 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

4. Opakowanie musi zawierać wszystkie niezbędne materiały do prawidłowego wykonania testu, wraz z materiałem kontrolnym dodatnim i 

ujemnym, w przypadku testów do krwi utajonej dopuszcza się zaoferowanie tylko materiału dodatniego. 

5. Zamawiający wymaga dostarczenia Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych dla wszystkich odczynników zawierających substancje  
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sklasyfikowane jako niebezpieczne a w przypadku ich braku Wykonawca dostarczy oświadczenie. 

6. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadających końcowej ilości badań naleŜy zaokrąglić ilość do pełnego opakowania w górę. 

7.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złoŜenia zamówienia telefonicznie potwierdzonego faxem lub faxem. 

8.Czas reklamacji nie moŜe przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia telefonicznie lub faxem do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana   

reklamowanych odczynników musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin.        

9.Do wszystkich oferowanych odczynników naleŜy dołączyć ulotki w języku polskim.       

 
 
Data:    …........................... 
              …...........................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.2   
ZZP-2200-87/12 

 
FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 

PAKIET NR 2  

Drobny sprzęt laboratoryjny  

L.p. Asortyment 
Numer 
katalog. 

Największa 
dopuszczalna 

wielkość 
opakowania 

Ilość 
sztuk / 

3 lata 

Propono- 

wana  

wielkość 
opak. 

Ilość 
opakowań 

Cena 
jednostk. 

netto Wartość netto  VAT (%)  
Wartość 
brutto  

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

1. 
Probówki typu Eppendorf o 
poj. około 1,5 ml z korkiem   1000 szt. 60000   

 

        

2 
Probówka eppendorf o poj. 
około 1,5 ml bez korka  

1000 szt. 24000 
 

 

    

3 Pojemnik na kał z łopatką   100 szt 600            

4 
Pojemnik na mocz 
niesterylny   500 szt 66000   

 

        

5 
Probówki serologiczne 
polistyrenowe 75x12mm   1000 szt. 180000   

 

        

6 Probówki stoŜkowe 
  500 szt. 81000            
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polistyrenowe przezroczyste 
o poj. ok.10 ml 

7 

Szkiełka mikroskopowe 
podstawowe do rozmazów z 
jednym brzegiem matowym 
do opisu 1op. - 50 szt.   

50 szt. 3000 

  

 

        

8 
Szkiełka podstawowe o 
wymiarach 76x26x1 mm   100 szt. 9000   

 

        

9 
Szkiełka nakrywkowe 
22x22mm   1000 szt. 68000   

 

        

10 

Kapilary do badania 
gazometrycznego z heparyną 
litowa o śr.1,6 mm o poj. 
100ul z zatyczkami i 
mieszadłem   

250 szt. 1500 

  

 

        

11 
Sterylne nakłuwacze 
jednorazowe do palca   200 szt. 800   

 

        

12 
Cylinder szklany o poj. 50 
ml bez podziałki   1szt. 6   

 

        

13 
Urometr szklany 1,000-1,030 
g/ml   1 szt. 4   

 

        

14 
Urometr szkalny 1,030-1,060 
g/ml   1 szt. 4   
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15 

Bagietki z polipropylenu lub 
polistyrenu o długości od 
120mm do15mm   

200 szt. 2000 
  

 

        

16 
Pipety Pasteura z polietylenu 
o poj. 1,0 ml – 1,5 ml   1000 szt. 26000   

 

        

17 
Płyty do wykonywania grup 
krwi 5 rzędów po 5 dołków  

100 szt 7000 
 

 

    

18 
Płyty do wykonywania grup 
krwi 10 rzędów po 5 dołków  

100 szt. 600 
 

 

    

19 

Eza dwustronna z 
polipropylenu o oczkach 1µl 
i 10µl   

20 szt 500 
 

 

    

      
 OGÓŁEM    

 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.3   
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 3  

Pipety automatyczne wraz z końcówkami do pipet 

L.p. Nazwa odczynnika Numer 
katalog 

Maks. 

wielkość 
opak. 

Jedn. 
miary  

Ilość/3 
lata 

Cena  

jednostk. 
netto 

VAT  

w 

(%)  

Wartość 
netto 

Wartość 
brutto  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

1. 
Pipeta automatyczna o poj. regulowanej w 
zakresie od 1000 do 5000 µl, z wyrzutnikiem 
końcówek i wydmuchem 

  1 szt szt 2 szt         

2 

Końcówki typu Gilson (Ŝółta) o pojemności  

0-200 µl   
1000 szt szt 120000 

        

3 
Końcówki typu Gilson ( niebieska) o 
pojemności 200-1000µl   1000 szt szt 36000         

4 

Końcówki typu Gilson o pojemności 1000-
5000µl dostosowane do zaoferowanej pipety 
o w/w pojemności  

200 szt szt 3600 
    

WARTO ŚĆ OGÓŁEM    
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Parametry graniczne: 

1. Dostawa w ciągu 5 dni od momentu złoŜenia zamówienia telefonicznego lub faxem. 

2. Data produkcji pipet nie starsza niŜ 2012 rok. 

3. Pipeta powinna zawierać w opakowaniu instrukcję dotyczącą kalibracji. 

4. Data waŜności dostarczonego towaru co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. 

5. Czas reklamacji nie moŜe przekroczyć 48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego potwierdzonego faxem lub faxem , do momentu jej rozpatrzenia. 

Wymiana reklamowanego towaru musi nastąpić w ciągu kolejnych 72 godzin. 

 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.4   
 
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 4 Strzykawki do badań gazometrycznych 

L.p. Asortyment Numer katalog Jedn. miary 
Ilość / 
3 lata 

Cena 
jednost. 
netto 

VAT  
w 
(%)  

Wartość netto Wartość brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

         
1. Data waŜności strzykawek conajmniej 9 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego.  
 

 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.5   
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 5  

Odczynniki wraz z dzierŜawą analizatora do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo – zasadowej ( ul. Zegadłowicza 3 ) 

 ANALIZATOR  
/ podać dane 

Nazwa i typ  

Producent   

Kraj producenta  

Rok produkcji  

KOSZTY DZIER śAWY ANALIZATORA :  

Cena 1 miesięcznej 
dzierŜawy analizatora 

netto 

NaleŜny podatek 
VAT  

do kol. 1 

Cena 1 miesięcznej 
dzierŜawy analizatora 

brutto  
kol. 1 + kol.2 

Cena 36 miesięcznej dzierŜawy 
analizatora 

netto 
kol. 1 x 36 

NaleŜny podatek VAT 
do kol. 4 

Cena 36 miesięcznej dzierŜawy 
analizatora 

Brutto 
kol.4 + kol. 5 

1 2 3 4 5 6 
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L.p. Nazwa odczynnika 

Ilość 

oznaczeń 
na 3 lata 

Ilość 
opakowań 

na 3 lata 
Numer 

katalogowy 

Cena 

jedn 

netto 

VAT (%)  

Wartość  

netto Wartość brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ODCZYNNIKI  

  2100       

                

                

                

MATERIAŁY KONTROLNE  

         

         

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  
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WARTO ŚĆ OGÓŁEM    

Odczynniki wraz z dzierŜawą analizatora do oznaczeń parametrów równowagi kwasowo – zasadowej ( ul. Szpitalna 1 ) 

 ANALIZATOR  
/ podać dane 

Nazwa i typ  

Producent   

Kraj producenta  

Rok produkcji  
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KOSZTY DZIER śAWY ANALIZATORA :  

Cena 1 miesięcznej 
dzierŜawy analizatora 

netto 

NaleŜny podatek 
VAT  

do kol. 1 

Cena 1 miesięcznej 
dzierŜawy analizatora 

brutto  
kol. 1 + kol.2 

Cena 36 miesięcznej dzierŜawy 
analizatora 

netto 
kol. 1 x 36 

NaleŜny podatek VAT 
do kol. 4 

Cena 36 miesięcznej dzierŜawy 
analizatora 

brutto  
 

kol.4 + kol. 5 

1 2 3 4 5 6 

      

 

L.p. Nazwa odczynnika 

Ilość 

oznaczeń 
na 3 lata 

Ilość 
opakowań 

na 3 lata 
Numer 

katalogowy 

Cena 

jedn 

netto 

VAT (%)  

Wartość  

netto Wartość brutto  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ODCZYNNIKI  

  1800       

                

                

MATERIAŁY KONTROLNE  
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  

         

         

         

         

         

         

         

WARTO ŚĆ OGÓŁEM    

Parametry graniczne dla analizatora równowagi kwasowo-zasadowej. 
 
I.Analizator fabrycznie nowy lub uŜywany, nie starszy niŜ 3 letni z udokumentowanym przeglądem serwisowym oraz wymienionymi wszystkimi 

częściami ulegającymi zuŜyciu oraz nowymi elektrodami.. 
II.Oprogramowanie, oraz instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. 
III.Wymagane parametry mierzone: pH, pCO2, pO2. 
IV.Wbudowana drukarka. 
V.Czytelny ekran. 
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VI.MoŜliwość wykonania badania bezpośrednio z kapilary lub strzykawki. 
VII.Preferowana jak najmniejsza objętość próbki badanej. 
VIII.MoŜliwość oznaczenia parametrów w róŜnych rodzajach materiału badanego oraz materiale kontrolnym. 
IX.Automatyczna kalibracja analizatora bez konieczności uŜycia butli gazowych. 
X.Wewnętrzny system kontroli jakości, z moŜliwością archiwizacji wyników. 
XI.Bezobsługowe elektrody niewymagające wymiany membran lub uzupełniania płynów, umieszczone poza kartridŜem, w razie potrzeby wymieniane 

osobno nie w komplecie. 
XII.Odczynniki konfekcjonowane oddzielnie, w niezaleŜnych pojemnikach, umoŜliwiających ich wymianę odpowiednio do zuŜycia, lub w postaci 

jednego kartridŜu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki i kalibratory. 
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo dla personelu obsługującego analizator. 
XIV.Dostarczenie i instalacja analizatora, oraz szkolenie personelu laboratorium maksymalnie w ciągu 21 dni od momentu podpisania umowy. 
XV.Zapewnienie wszystkich materiałów zuŜywalnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora. 
XVI.Ilość szkoleń dla personelu wg potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego. Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem dla kaŜdego 

pracownika. 
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa w czasie trwania umowy, oraz okresowe przeglądy serwisowe, nie rzadziej niŜ raz w  roku. 
XVIII.Usunięcie awarii analizatora w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego za pomocą faksu. MoŜliwość zgłaszania 

awarii 7 dni w tygodniu.W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 24 godzin Wykonawca pokrywa koszt wykonania badania u Podwykonawcy wskazanego 
przez Zamawiającego. 

XIX.Automatyczne monitorowanie przez aparat poziomu odczynników. 
XX.Analizator posiadający dwukierunkową transmisję danych z moŜliwością podłączenia do systemu informatycznego posiadanego przez 

Zamawiającego  ( obecnie Zamawiający posiada oprogramowanie firmy Marcel). Koszt podłaczenia ponosić będzie Wykonawca. 
XXI.Analizator posiadający czytnik kodów kreskowych. 
XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze, lub ujęcie niedostatecznej ilości skutkować będzie dostarczeniem 

brakujących składników na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy 
 
Parametry graniczne dla odczynników do analizatora równowagi kwasowo – zasadowej. 
 
 1. Wraz z pierwszą dostawą odczynników naleŜy dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej.     
 2. Odczynnik musi posiadać termin waŜności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. 



 

38 

 3. NaleŜy zagwarantować taką ilość materiału kontrolnego, która pozwoli prowadzić kontrolę jakości w kaŜdym z trzech lat obowiązywania umowy: 
przez 2 miesiące kaŜdego roku na trzech poziomach, przez kolejne 10 miesięcy na 1 poziomie. Wymagane zachowanie tej samej serii materiału 
kontrolnego przez okres 1 roku. 
 4. Czas reklamacji nie moŜe przekroczyć 48 godz. od daty zgłoszenia reklamacji, do momentu jej rozpatrzenia. Wymiana reklamowanych odczynników 
musi nastąpić w czasie kolejnych 72 godz. 
5. Dostawa odczynników do 5 dni od momentu złoŜenia zamówienia faksem. 
 

 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.6 
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 6  

 

Dostawa odczynników wraz z dzierŜawą analizatora koagulologicznego. 

L.p. Nazwa odczynnika Ilość badań/3 lata 
Numer 
katalogowy 

Wielkość 
opakowania 

Ilość testów 
w jednym 
opakowaniu 

Ilość 
opakowań 

Cena 
jednostkowa 
netto/opako
wanie 

Wartość netto 
VAT 
(%) 

Wartość brutto 

1. WskaŜnik protrombinowy PT 24 000         

2. APTT 25 000         

3. Fibrynogen metodą Clausa 7 000         

4. 

Materiał kontrolny - wartości 
prawidłowe dla wszystkich trzech 
parametrów          

5. 

Materiał kontrolny - wartości 
patologiczne niskie dla wszystkich 
trzech parametrów          

6.  

Materiał kontrolny - wartości 
patologiczne wysokie dla wszystkich 
trzech parametrów          

7. Materiały eksploatacyjne          
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8. 
Zewnętrzna kontrola jakości badań 
koagulologicznych          

       OGÓŁEM    

           

 

Warunki graniczne dla odczynników: 
 

1. Do podanej ilości wykonywanych badań naleŜy doliczyć badania kontrolne wykonywane codziennie naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, 
wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów. NaleŜy równieŜ uwzględnić dodatkowe zuŜycie odczynnika spowodowane 
koniecznością powtórzeń w przypadku wyników skrajnie patologicznych ( 2% ).  

2.NaleŜy zaoferować taką ilość odczynników, która zapewni wykonanie przedstawionych w tabeli ilości badań z uwzględnieniem terminu waŜności odczynnika po 
rekonstytucji, oraz kontroli jakości badań wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej. 

3.W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości badań naleŜy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. 

4. Zachowanie tej samej serii odczynników nie krócej niŜ 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku.  

5. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 9 miesięcy od daty dostawy. 

6. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości, co najmniej 4 razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu. 

7. Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych w formie papierowej. 

8. Ilość zaoferowanego odczynnika musi zapewnić wykonanie wszystkich oznaczeń zgodnie z metodyką pracy analizatora. 

9. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących składników na 
koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy. 

10.Dostawa odczynników w ciagu 5 dni od momentu złoŜenia zamówienia telefonicznie lub faxem.  

11.Podanie objętości martwej oraz minimalnej ilość próbki badanej, materiału kontrolnego i kalibratora niezbędnej do wykonania badania w formie załącznika. 

12. Odczynnik do oznaczania PT musi posiadać wyznaczone przez producenta odczynników ISI na aparat zaoferowany w dzierŜawie. 
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DzierŜawa analizatora koagulologicznego. 

           

L.p. Okres dzierŜawy w miesiącach  

Wartość netto 
dzierŜawy / 
miesiąc 

Wartość 
netto 
dzierŜawy / 
36 miesięcy 

Podatek 
VAT (%) 

Wartość 
brutto 
dzierŜawy/ 
36 miesięcy      

1. 36          

           

Warunki graniczne:    

 

1. Analizator fabrycznie nowy, lub uŜywany nie starszy niŜ trzyletni, posiadający udokumentowany przegląd serwisowy, wraz z udokumentowaną wymianą części 
podlegających okresowym wymianom lub zuŜyciu. 

2. Analizator z moŜliwością wykonania pomiaru metodą optyczną. 

3. Zakres wykonywanych badań : PT z automatycznym wyliczeniem INR, APTT, Fibrynogen oraz moŜliwość poszerzenia w przyszłości zakresu wykonywanych badań. 

4. Analizator posiadajacy moŜliwość wykonania oznaczenia stęŜenia fibrynogenu z PT. 

5. Analizator posiadający oprogramowanie w języku polskim z moŜliwością podawania wyniku w dowolnej formie i w dowolnych jednostkach. 

6. Analizator posiadający moŜliwość zapamiętywania danych wprowadzonych przez uŜytkownika, krzywych kalibracyjnych oraz wyników badań nawet po wyłączeniu 
zasilania. 

7. Analizator posiadający dwukierunkowa transmisję danych z moŜliwością podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego. Koszt podłączenia analizatora do 
systemu informatycznego laboratorium ( obecnie system informatyczny firmy MARCEL) ponosi Wykonawca. 

8. Analizator posiadający moŜliwośc podłączenia czytnika kodów kreskowych. 

9. Instrukcja obsługi w zakresie eksploatacji i konserwacji analizatora w języku polskim. 

10. Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego. 

11. Bezpłatne szkolenie i serwis przez cały okres trwania umowy. Bezpłatne przeglądy serwisowe obejmujące wymianę niezbędnych części zuŜywalnych na koszt 
Wykonawcy. 

12. Usunięcie awarii do 24 godzin od chwili jej zgłoszenia telefonicznego lub faxem.MoŜliwość zgłaszania awarii analizatora przez 7 dni w tygodniu. 



 

42 

13. Zagwarantowanie analizatora zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy trwającej dłuŜej niŜ 24 godziny. 

14. Nie ujęcie jakiegokolwiek elementu niezbędnego do wykonania badania na analizatorze lub ujęcie niedostatecznej ilości, skutkować będzie dostarczeniem brakujących 
składników na koszt Wykonawcy w ciągu całego okresu trwania umowy 

15 Analizator wyposaŜony w UPS zapewniający pracę minimum 20 minut, lub gwarancja bezawaryjnej pracy w przypadku wahania napięcia. 
 
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

                                              (podpis i pieczątka imienna  
                                                                 osoby upowaŜnionej  
                                        do reprezentowania firmy na zewnątrz)  
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Załącznik nr 4.7 
ZZP-2200-87/12 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO–CENOWY 
 
PAKIET NR 7  

 

Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na analizatorze Coag Chrom 3003  

L.p. Nazwa odczynnika 
Ilość badań/ 3 
lata 

Numer 
katalogowy 

Wielkość 
opakowania 

Ilość testów 
w jednym 
opakowaniu 

Ilość 
opakowań 

Cena 
jednostkowa 
netto/opako
wanie 

Wartość netto 
VAT 
(%) 

Wartość 
brutto 

1. 

WskaŜnik protrombinowy PT+ fibrynogen ISI 1,0-
1,1 ( największa dopuszczalna wielkość opakowania 
80 ml) 4000 ml         

2. 
APTT ( zestaw zawierający chlorek wapnia) ilość 
odczynnika w opakowaniu nie większa niŜ 45 ml 2020 ml         

3. 
Fibrynogen metodą Clausa ( zestawie wszystkie 
niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia) 160 ml         

4. 
Materiał kontrolny - wartości prawidłowe dla 
wszystkich trzech parametrów 130 ml         
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5. 
Materiał kontrolny - wartości patologiczne niskie dla 
wszystkich trzech parametrów 220 ml         

6.  
Materiał kontrolny - wartości patologiczne wysokie 
dla wszystkich trzech parametrów 220 ml         

7.  Kalibrator 200 ml         

8. Kuwety do analizatora Coag Chrom 3003 78000 szt.         

10. 
Zewnętrzna kontrola jakości badań 
koagulologicznych ( RIQAS lub Labquality) X         

           

           

           

Warunki graniczne : 

1. W przypadku wielkości opakowań nie odpowiadającej końcowej ilości ml lub sztuk naleŜy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.  

2. Zachowanie tej samej serii odczynników do w/w parametrów nie krócej niŜ 6 miesięcy, materiałów kontrolnych z tym samym numerem LOT przez okres 1 roku. 

3. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 9 miesięcy od daty dostawy. 

4. Zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań, co najmniej cztery razy w roku zakończone uzyskaniem certyfikatu.  

5.JeŜeli odczynniki zawierają w swym składzie substancje niebezpieczne, naleŜy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych ( w formie 
papierowej ), lub oświadczenie o ich braku. 

6.Dostawa odczynników w ciągu 5 dni od momentu złoŜenia zamówienia telefonicznie lub faxem. 
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7. JeŜeli zostanie zaoferowany materiał kontrolny którego stabilność po rekonstytucji będzie krótszy niŜ 30 dni, Zamawiający dopuszcza zmianę ilości zaoferowanego materiału 
kontrolnego celem zachowania moŜliwości wykonania wewnętrznej kontroli jakości badań zachowując następujące reguły: badania kontrolne wykonywane codziennie 
naprzemiennie: 3 poziomy i 2 poziomy, według schematu: normalny, wysoki, niski ( 3 poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy) dla wszystkich trzech parametrów 

8. W ramach umowy Wykonawca gwarantuje nieodpłatny przegląd techniczny 1x w roku analizatora Coag Chrom 3003 przez autoryzowany serwis. 

           
 
 
Data:    .............................. 
              ..............................................................  

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



Załącznik nr 5   
ZZP-2200-87/12 
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WYKAZ DOSTAW  
.............................................. 
pieczęć Wykonawcy 
 
 

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, 
dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie: 

dla Pakietu nr 1 –       1 000,00 zł; 
dla Pakietu nr 2 –          750,00 zł; 
dla Pakietu nr 3 –            50,00 zł; 
dla Pakietu nr 4 –            50,00 zł; 
dla Pakietu nr 5 –       1 800,00 zł; 
dla Pakietu nr 6 –       1 000,00 zł; 
dla Pakietu nr 7 –          500,00 zł; 

W przypadku składania ofert na kilka części – Pakietów,  Wykonawca winien przedłoŜyć wykaz 
wykonanych dostaw o wartości równej sumie wartości wskazanych powyŜej pakietów, na które 
składa ofertę. 
 

Termin realizacji 
( podać miesiąc i rok ) 

L.p. Opis przedmiotu zamówienia Wartość 
zamówienia 
brutto (PLN) rozpoczęcie zakończenie 

Nazwa i adres 
zamawiającego 
na rzecz którego 

zostało wykonane 
zamówienie 

  
 

    

      

      

      

      

      

 
Data:    .............................. 
    

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


