
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
 Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS

0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

Świętochłowice, dnia 8 lipca  2010 r.

        SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓ WIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                     15/16/17/18/ZA/10

przedmiot zamówienia publicznego:  ....................................

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony
na dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni
Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

wymagany czas realizacji zamówienia:   
- dla części I- 24 miesiące od daty podpisania umowy;
- dla cześci: II, III, IV- 36 miesi ęcy od daty podpisania umowy.

termin składania ofert:……………………………       20 sierpnia godz. 10:00

termin otwarcia ofert: ……………………………        20 sierpnia godz. 10:30

termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania  ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sekretariat pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert:      Zespół    Opieki    Zdrowotnej   w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sala konferencyjna pok. 5.



osoby upowaŜnione do kontaktów z Wykonawcami:
w zakresie procedury przetargowej:      
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00                             -                     Martyna Kołton
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

w zakresie przedmiotu zamówienia :
tel. 32/ 245 40 91 w godzinach od  10:00 - 12:00                             -      mgr Katarzyna Walczyk
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

tel. 32/ 245 50 41 wew. 268 w godzinach od  10:00 - 12:00            -  mgr Aleksander Habrajski
fax. 32/ 770 74 35
zaopatrzenie@zoz.net.pl

kryteria oceny ofert: 

cena              -       100%

Wadium dla IV Części

Część I (Pakiet Ia i Ib) - 1 650 zł
Część II (Pakiet IIa i IIb) - 3 600 zł
Część III (Pakiet IIIa i IIIb) - 2 700 zł
Część IV (Pakiet IV) - 750 zł

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo
Zamówień  Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm. ).

załączniki:
1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 oraz Załacznik nr 1.1.
2. Wzór umowy - Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655- tekst  jednolity z późn. zm.)
- Załącznik nr 3.

4. Wykaz wykonanych - wykonywanych dostaw-  Załącznik nr 4.
5. Wykaz wykonanych - wykonywanych dzierŜaw -  Załącznik nr 5.
6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 6.



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych,  w trybie   przetargu    nieograniczonego o   wartości   szacunkowej zamówienia
powyŜej   kwoty   określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

DzierŜawa urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
(CPV) kodami:

33100000-1 - Urządzenia medyczne
38434500-1 - Analizatory biochemiczne
38434570-2 - Analizatory hematologiczne
33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

Zakres zamówienia obejmuje IV części – Załącznik nr 1.

Część I
Pakiet Ia - DzierŜawa aparatu do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów na czas

określony w Załączniku nr 1.
Pakiet Ib - Testy biochemiczne identyfikacyjne niezbędne do wykonywania badań

na aparacie do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów
w asortymencie, ilościach maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Część II
Pakiet IIa - DzierŜawa analizatora hematologicznego na czas określony w Załączniku

nr 1.
Pakiet IIb - Odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonywania badań na analizatorze

hematologicznym w asortymencie, ilościach maksymalnych określonych
w Załączniku nr 1.

Część III
Pakiet IIIa - DzierŜawa analizatora do automatycznego odczytu OB na czas określony

w Załączniku nr 1.
Pakiet IIIb - Zamknięty, próŜniowy system pobierania krwi  w asortymencie, ilościach

maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.

Część IV
Pakiet IV - Zamknięty aspiracyjno – próŜniowy system pobierania krwi wraz ze sprzętem

jednorazowym do pobierania krwi kapilarnej w asortymencie, ilościach
maksymalnych określonych w Załączniku nr 1.



W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych.
  

Część I
Pakiet Ia i Ib- dzierŜawa aparatu do identyfikacji szczepów bakteryjnych oraz określania ich
lekowarŜliwosci wraz z dostawą testów biochemicznych identyfikacyjnych niezbędnych do
wykonywania badań na aparacie do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów na okres 24
miesięcy dla Pracowni Baketriologicznej.

 WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE ODCZYNNIKÓW I PANELI

 DO APARATU IDENTYFIKACYJNEGO DROBNOUSTROJE

1. Ilość paneli biochemicznych – 3600 szt./ na 24 miesiące.
2. Minimalny termin waŜności paneli biochemicznych - 6 miesięcy.
3. Minimalny termin waŜności odczynników do paneli – 9 miesięcy.
4. MoŜliwość wykonania oznaczeń łączących identyfikację i określenie lekowraŜliwości

w jednym teście jak i osobno.
5. MoŜliwość oznaczenia MIC i Breakpoint antybiotyków.
6. Wykrywanie róŜnych mechanizmów oporności m. in. GISA/VISA, HLAR,

MRSA/MRCNS, VRE, ESBL w zaleŜności od zastosowanego testu.
7. Instrukcje wykonania paneli w języku polskim.
8. Certyfikaty jakości, oznaczenie CE.
9. Automatyczna kalibracja analizatora.
10. Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach zdrowia na terenie RP (wpis do rejestru

wyrobów medycznych).
11. StęŜenia antybiotyków na panelach biochemicznych zgodne z zaleceniami CLSI

(NCCLS)/EUCAST/Krajowy Ośrodek Referencyjny ds Lekowrazliwości.
12. Dostawca zobowiązuje się do bieŜących aktualizacji oprogramowania zgodnie

z wytycznymi EUCAST/Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds  Lekowrazliwości.
13.  Dostawca zobowiązuje się do wyceny dzierŜawy, odczynników i akcesorii w ilości

odpowiadającej 3600 szt. paneli biochemicznych  na 2 lata.
14.  Dostawca odczynników i paneli zobowiązuje się do dokonania bezpłatnego przeglądu

aparatu po rozpoczęciu umowy i udzielenia gwarancji.
15.  Dostawca zobowiązuje się do informowania na bieŜąco o nowych panelach

biochemicznych.
16.  Dostawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia

nieodpowiedniej konfiguracji sprzętowej uniemoŜliwiającej prawidłowe działanie
oprogramowania.

17.  Aparat powinien posiadać oprócz oprogramowania własnego - program komputerowy,
który będzie stanowił bazę danych wszystkich procesów laboratoryjnych:

1) rejestrację próbek  badanych (uwaga: w razie zakończenia umowy lub jej zerwania
zabezpieczenie danych badań zebranych podczas uŜytkowania programu oraz
wykonanie kopii dla Zamawiającego);

2) wprowadzanie wyniku badania  do systemu manualnie badź bezpośrednio przez
analizator;

3) interpretację wyniku, oprogramowanie umoŜliwiające zmianę interpretacji wyniku na
skutek spodziewanej naturalnej lub indukowalnej oporności na leki;

4) wydawanie wyników wg wytycznych, w języku polskim. Dystrybucja wyników
w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej);

5) program ten  powinien posiadać moduł ZAKAśENIA SZPITALNE współpracujący
z modułem obsługi laboratorium, opierając się o wykonane badania
mikrobiologiczne. Program powinien:
1) obliczać wspólczynniki zakaŜeń szpitalnych;



2) ostrzegać o wykrytych patogennach alarmowych;
3) tworzyć rozbudowane analizy i zestawienia statystyczne dotyczące zakaŜeń

szpitalnych.
18.  Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji merytorycznych.
19.  Zamówienie faksem.
20.  Realizacja zamówienia w ciągu 5 dni od daty złoŜenia zamówienia.
21. Dostawa transportem własnym Wykonawcy do Pracowni Bakteriologicznej mieszczącej się

przy ul. Szpitalnej 2 w Świetochlowicach.
22.  Reklamacje na piśmie lub telefonicznie – rozpatrzone w ciągu 3 dni od zgłoszenia.
23. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania odczynników i serwisu w razie

awarii urządzenia – do 48 godzin.
24.  Gwarancja na urządzenie i dostępny krajowy serwis urządzenia na okres dzierŜawy.

ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO:

1. Rejestracja pacjentów i zleceń
- rejestracja pacjentów, prowadzenie kartoteki pacjentów, rejestracja zleceń
- przyjmowanie zleceń laboratoryjnych na podstawie specjanych kart rejestracyjnych, dane o

zleceniu zapisane w postaci kodów kreskowych
- centralna dzienna ksiąŜka zleceń, automatyczny, wariantowy wybór ceny z wielu cenników
- Oznaczanie, identyfikacja i weryfikacja materiału kodami kreskowymi

2. Pracownia mikrobiologiczna
1. wprowadzanie pojedynczych wyników bezpośrednio do zleceń
2. automatyczne tworzenie i obsługa list roboczych
3. wyniki opisowe
4. szybkie odnalezienie w systemie określonego zlecenia
5. śledzenie na bieŜąco stopnia zaawansowania wykonania badania
6. automatyczna  analiza i diagnozowanie wprowadzonych wyników  w czasie rzeczywistym i

ewentualna korekta
7. moduł zakaŜeń szpitalnych:
1. automatyczna kwalifikacja pacjentów do grup ryzyka,
2. rejestr zakaŜeń szpitalnych,
3. obliczanie współczynników zakaŜeń,
4. wykrywanie patogenów alarmowych,
5. analiza danych o zakaŜeniach (procentowy udział organizmów w ramach oddziałów,

procentowy udział badań dodatnich oraz ujemnych, lekowraŜliwość szczepów w ramach
organizmów oraz oddziałów)

3. Kontrola jakości
8. funcjonalność systemu odpowiadająca wytycznym krajowych konsultantów w zakresie

mikrobiologii klinicznej, lekowraŜliwości i zakresu monitorowania zakaŜeń szpitalnych
9. kartoteka materiałów kontrolnych i procedur (SOP)
10. rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych
11. zabezpieczenie przed utratą danych
12. moŜliwość współpracy z innymi modułami systemu
4. Ewidencja działań naprawczych walidacja wyników
1. przyczyny błędów
2. podgląd wyników (poprzednie)
3. ocena (weryfikacja) i autoryzacja (zatwierdzenie, odprawa) wyniku
5. Wyniki i zestawienia
a) archiwizacja wszystkich wyników
b) róŜne kryteria wyszukiwania,
c) wydruk odpisów
d) wyniki dla pacjenta: pojedyncze, zbiorcze, definiowane formularze, wydruk grupowy



e) zestawienia okresowe i zbiorcze: liczby i wartości badań – róŜne kryteria (oddziały/punkty
pobrań, lekarze, płatnicy, wykonawcy, rodzaje błędów, rodzaje pacjentów, osoby
zatwierdzające itp.)

6. Dokumentacja systemu jakości
1) śledzenie historii zmian
2) odtwarzanie przebiegu pracy dla kaŜdej próbki materiału (pobranie, rejestracja, wykonanie,

autoryzacja, wydanie itp., kto i kiedy, powody, typy błędów)
7. Automatyczne naliczanie kosztów (z uwzględnieniem metod i powtórzeń)

Część II
Pakiet IIa i IIb - dzierŜawa analizatora hematologicznego wraz z zakupem odczynników
i akcesoriów niezbędnych do wykonywania badań na analizatorze hematologicznym na okres 36
miesięcy dla Laboratorium Analitycznego. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych
analizatora hematologicznego i odczynników znajduje się w załączniku nr 1.1. do SIWZ.

Część III
Pakiet IIIa i IIIb - dzierŜawa analizatora do automatycznego odczytu OB wraz z zakupem
elementów zamkniętego, próŜniowego systemu pobierania krwi na okres 36 miesięcy dla
Laboratorium Analitycznego.

Zakup elementów zamkniętego, próŜniowego systemu pobierania krwi oraz dzierŜawa analizatora
do automatycznego odczytu OB na okres 36 miesięcy- opis przedmiotu zamówienia – parametry
graniczne:

1. Technika pobierania – system próŜniowy, próŜnia kalibrowana na etapie produkcji.
2. Jakość systemu potwierdzona certyfikatem ISO 9001.
3. Poszczególne elementy systemu wykonane z plastiku lub szkła.
4. Standardowy rozmiar probówek pasujący do wszystkich analizatorów diagnostycznych

i sprzętu laboratoryjnego, bez konieczności stosowania specjalnych adapterów lub raków –
średnica 13 mm, wysokość 75 lub 100 mm., lub śednica16 mm w przypadku probówek
o objętości powyŜej 9 ml.

5. System gwarantujący bezpośrednie pobieranie krwi z jednego wkłucia zarówno do
probówek jak i butelek na posiew, bez stosowania dodatkowych elementów.

6. Znak deklaracji zgodności CE umieszczony na kaŜdym elemencie systemu np. probówce.
7. KaŜda probówka systemu musi mieć etykietę z dostateczną ilością miejsca na opis próbki

i umieszczenie niezbędnych informacji. KaŜda probówka i igła systemu musi mieć
nadrukowaną datę waŜności i numer serii na etykiecie.

8. Termin waŜności dla igieł i probówek nie krótszy niŜ 4 miesiące od daty dostarczenia.
9. Wszystkie elementy systemu, aby zapewnić kompatybilność muszą pochodzić od jednego

producenta.
10. Probówki muszą posiadać zamknięcie umoŜliwiające ich wielokrotne zamykanie

i otwieranie.
11. MoŜliwość kilkukrotnego przebijania korka probówek bez utraty próŜni.
12. System musi zapewniać zabezpieczenie przed kontaktem z krwią i efektem aerozolowym –

korek wykonany ze specjalnej mieszanki gumy z wyraźnym wklęśnięciem, umieszczony
głęboko w plastikowej osłonie.

13. System musi zapewnić szeroki asortyment produktów w tym probówki z trombiną, heparyną
litową, igły motylkowe oraz igły przeziernikowe pozwalające na obserwację przepływającej
przez igłę krwi (przeziernik o długości min. 10 mm).

14. System musi zapewnić szeroki wybór objętości probówek do badań biochemicznych –
minimalna objętość 2 ml, maksymalna 10 ml.

15. Aparat do automatycznego oznaczania OB musi mieć wydajność powyŜej 20 oznaczeń na



godzinę.
16. Aparat do automatycznego oznaczania OB musi być wyposaŜony w drukarkę, skaner do

odczytu kodów paskowych, oraz złącze umoŜliwiające podłączenie do Laboratoryjnego
Systemu Informatycznego.

17. Wykonawca zapewnia podłączenie analizatora do OB do uŜywanego w laboratorium
Laboratoryjnego Systemu Informatycznego „CENTRUM”.

18. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis analizatora przez okres trwania umowy.

Część IV
Pakiet IV- zakup elementów zamknietego, aspiracyjno- próŜniowego systemu do pobierania krwi
oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pobierania krwi z palca na okres 36  miesięcy dla
Laboratorium Analitycznego.

Zamknięty, aspiracyjno próŜniowy system pobierania krwi wraz ze sprzętem jednorazowym do
pobierania krwi kapilarnej - opis przedmiotu zamówienia – parametry graniczne:

1. W pozycjach od 1 do 20 przedmiotem zamówienia jest zamknięty system pobierania krwi –
ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga aby pochodziły one
od jednego producenta.

2. Znak deklaracji zgodności CE dla systemu.
3. Poszczególne elementy systemu wykonane z tworzywa sztucznego.
4. MoŜliwość pobierania krwi metodą aspiracyjną i próŜniową.
5. Probówki muszą posiadać naklejone etykiety z nr serii i datą waŜności.
6. Igły wyłącznie systemowe, jednoczęściowe.
7. Probówki muszą posiadać korek zakręcany, umoŜliwiający wielokrotne otwieranie

i zamykanie probówek jedną ręką.
8. System musi się składać z najwyŜej dwóch elementów – igły i probówki (łatwość montaŜu).
9. PróŜnia wytwarzana na moment przed pobraniem, bez moŜliwości utraty szczelności

podczas przechowywania.
10. System musi posiadać moŜliwość nakłucia Ŝyły z podłączoną probówką, a nie samą igłą, co

zapewnia optyczną kontrolę trafienia igłą w naczynie krwionośne.
11. Termin waŜności produktów min. 12 miesięcy.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:
- dla części I- 24 miesiące od daty podpisania umowy;
- dla cześci: II, III, IV- 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

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

Warunek  ten  będzie  uwaŜany za  spełniony jeŜeli  Wykonawca  potwierdzi posiadanie
wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia lub przedłoŜy oświadczenie o zwolnieniu z powsiadanie w/w zezwoleń.



2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu spełnienia powyŜszego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić:
- dla części I, II, III, IV- wykaz wykonanych lub wykonywanych  dostaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia 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 ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
Wykonawca wykaŜe  wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie z podaniem ich
wartości, przedmiotu,   dat wykonania   i   odbiorców    oraz załączy  dokumenty potwierdzające, Ŝe
dostawy  zostały  wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
- dla części I, II, III- wykaz wykonanych lub wykonywanych  dzierŜaw w zakresie niezbędnym do
wykazania spełnienia 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 ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dzierŜawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.
Wykonawca wykaŜe  wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dzierŜaw w w/w okresie z podaniem
ich wartości, przedmiotu,   dat wykonania   i  odbiorców  oraz załączy  dokumenty potwierdzające,
Ŝe dzierŜawy  zostały  wykonane lub są wykonywane naleŜycie.

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

W celu spełnienia powyŜszego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Wykonawca, na potwierdzenie w/w warunku przedstawi równieŜ Zamawiającemu oświadczenie, Ŝe
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu spełnienia powyŜszego warunku naleŜy wykazać posiadanie opłaconej polisy OC o wartości
nie mniejszej niŜ 25 000,00 PLN brutto, w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania.

JeŜeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 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.
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa  w pkt 4, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst
jednolity z późn. zm.), wymaga się przedłoŜenia informacji banku lub spółdzielczej kasy



oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów,
wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzenia, iŜ Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania
winien złoŜyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy- Załącznik nr 1.
b) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objetym przedmiotem zamówienia

lub oświadczenia o z wolnieniu z posiadania w/w zezwoleń;
c) dla części I, II, III, IV- wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie

niezbędnym do wykazania spełnienia 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 ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie- Załącznik nr 4;
Wykonawca wykaŜe  wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dostaw w w/w okresie
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie.

d) dla części I, II, III- wykaz wykonanych lub wykonywanych dzierŜaw w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia 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 ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dzierŜawy
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie- Załącznik nr 5;
Wykonawca wykaŜe  wykonanie/ wykonywanie minimum 3 dzierŜaw w w/w okresie
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy
dokumenty potwierdzające, Ŝe dzierŜawy zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie.

e) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonywania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich
czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 6;
Wykonawca, na potwierdzenie przedstawi równieŜ Zamawiającemu oświadczenie, Ŝe
osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

f) opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niŜ 25 000,00 PLN brutto, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania Wykonawcy,
Zamawiający wymaga przedłoŜenia:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 223 z 2007 r. poz.
1655- tekst jednolity z późn. zm.) – Załącznik nr 3;



b) aktualnego odpisu 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223
z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionego nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn.
zm.);

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;

d) aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr
223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) dowód wpłacenia/ wniesienia wadium;
h) sprawozdania finansowego albo jego część, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio
o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów
określających obroty oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie
trzy lata obrotowe, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

i) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  kredytowej, w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym  ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.



b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie
właściwego   organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby,    której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr
223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 3 lit b) powinny być
wystawione nie wcześniej  niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert. Jedynie
w przypadku dokumentu o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo potwierdzającego, Ŝe Wykonawca uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub   rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego   organu, wymagane jest wystawienie
dokumentu  nie wcześniej niŜ 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.
JeŜeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w  kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę  lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  wyŜej  zastępuje  się
je dokumentem   zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia  osoby,
w którym Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania.

5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004

r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. Nr 93 poz. 896 z poźn. zm.);
b) Certyfikat zgodności CE;
c) Dokument techniczno- ruchowy oraz paszport techniczny urządzenia.

6. Pełnomocnictwo do podpisania i złoŜenia oferty, jeŜeli osoba podpisana nie jest wymieniona
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŜy przedłoŜyć w oryginale
lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać odpowiednio, nie później niŜ na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków,  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29   stycznia 2004  r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 –
tekst jednolity z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych
(Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.).
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.
JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŜe przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŜe przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku.

JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 –
tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach



wyŜej określonych zasadach, wymaga się przedłoŜenia informacji , o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9
Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817), kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane   wraz  z tłumaczeniem  na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
Zamawiający będzie Ŝądał  przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu  będzie  nieczytelna
lub  budzić  wątpliwości co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W  przypadku wspólnego ubiegania  się o udzielenie zamówienia publicznego,   Wykonawcy
     ustanawiają  pełnomocnika    do    reprezentowania     ich    w   postępowaniu  o    udzielenie
     zamówienia    albo    reprezentowania    w    postępowaniu    i  zawarcia umowy  w   sprawie
     zamówienia publicznego.
3.  Wymagania dotyczące  Wykonawcy  stosuje się odpowiednio  do Wykonawców,  o  których
     mowa w pkt 1.
4.  JeŜeli   oferta   Wykonawców   ubiegających    się    wspólnie   o   udzielenie      zamówienia
     została  wybrana,  Zamawiający    moŜe    Ŝądać    przed    zawarciem    umowy   w   sprawie
     zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
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.
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst
jednolity z późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyŜej określonych, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1
Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju



dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).
JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655
– tekst jednolity z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
wyŜej określonych zasadach, wymaga się przedłoŜenia informacji , o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.
9 Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. Nr. 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje moŜliwości dokonania zamówień uzupełniających.

Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

Wzajemne     porozumiewanie    się   oraz   przekazywanie   oświadczeń,   wniosków, zawiadomień,
informacji i   dokumentów   odbywa się   pisemnie. Wykonawcy mogą składać   oświadczenia i inne
dokumenty  faksem, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania,
powinni złoŜyć wniosek w powyŜszej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;

- Katarzyna Walczyk, tel.: 32/ 245 40 91, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl;

- Aleksander Habrajski, tel.: 32/ 245 50 41 wew. 268, fax. 32/ 770 74 35,
e-mail: aleksander.habrajski@zoz.net.pl

Rozdział  10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną   odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienaleŜyte wykonanie zamówienia.
Oferta   winna   być   złoŜona  z   zachowaniem   formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem
niewaŜności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym naleŜy składać zgodnie z
wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko
jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby kaŜda zapisana strona oferty była ponumerowana
kolejnymi numerami oraz zaparafowana.
Wykonawca, który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę naleŜy złoŜyć
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu
warunków umowy zgodnych  ze wzorem stanowiącym   Załącznik nr 2.
Do  oferty  winny  być   dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami zawartymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta  winna  być podpisana  przez  osoby  uprawnione  do składania oświadczeń woli
i zaciągania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złoŜenia oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.



Wykonawca  umieści  ofertę w zamkniętej kopercie  i  opisze  w  następujący sposób: nazwa
i adres Wykonawcy  z  dopiskiem:

„Dzier Ŝawa urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.”

Wykonawca moŜe zastrzec Ŝe nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niŜ w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie  do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie moŜe  zastrzec informacji, o których
mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej zamkniętej
kopercie z dopiskiem “  tylko do wglądu przez komisję przetargową ”.
W przypadku braku powyŜszego zapisu, Zamawiający uzna, Ŝe wszystkie informacje złoŜone w
ofercie są w pełni jawne.

Rozdział 11.   Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca nie moŜe pominąć Ŝadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
Oferowana cena powinna być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu przedmiotu
zamówienia.

Rozdział 12. Wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości :

Część I (Pakiet Ia i Ib) - 1 650 zł
Część II (Pakiet IIa i IIb) - 3 600 zł
Część III (Pakiet IIIa i IIIb) - 2 700 zł
Część IV (Pakiet IV) - 750 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm. ).
Wadium moŜe być wniesione w następujących formach:
-     pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z

tym,  Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 223 z
2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity).



W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały
tych dokumentów naleŜy dołączyć do oferty,  jeŜeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest
oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do
oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr
konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Dzier Ŝawa urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawa odczynników i drobnego sprzętu analitycznego.”

Wadium dla IVCzęści

Część I (Pakiet Ia i Ib) - 1 650 zł
Część II (Pakiet IIa i IIb) - 3 600 zł
Część III (Pakiet IIIa i IIIb) - 2 700 zł
Część IV (Pakiet IV) - 750 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się
znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 20 sierpnia 2010 r.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeŜeniem gdy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz
z odsetkami, jeŜeli Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26.ust. 3
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn.
zm. ), nie złoŜy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych lub pełnomocnictw chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie
leŜących po jego stronie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, jeŜeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity
z późn. zm.), nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223
poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika
to z przyczyn nie leŜących po jego stronie;



- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 13.   Język postępowania

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku
obcym naleŜy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego - Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach,
ul. Chorzowska 38- sekretariat- pok. nr 2 w terminie do 20 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00.
Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złoŜeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Rozdział 15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia  20 sierpnia 2010 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego -
Zespole  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38 pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofercie.

Rozdział 16.  Informacja o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst
jednolity z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z zapisami Działu VI „Środki
Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby  w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego
certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.),  przesyłając jego treść
Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego treścią przed upływem terminu do
jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyŜej powołanych przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 - tekst
jednolity z późn. zm.).

Rozdział 17. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze  najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym
kryterium:



 Kryterium

   1.  cena

Waga (%)

      100 %

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących
kryteriów i wag :

Kryterium – cena  brutto – 100%

Łączna kwota brutto najniŜsza wśród ofert
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Łączna kwota brutto  danego Wykonawcy

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyŜszą sumą punktów.

Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.).

Rozdział 18.  Oczywiste omyłki

Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
- inne omyłki   polegające   na   niezgodności   oferty   ze   Specyfikacją  Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rozdział 19. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złoŜoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni.
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.

Rozdział 20. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy



Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, a takŜe punktację przyznaną ofertom w kaŜdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.), po
którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŜe być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa wyŜej w pkt 1, równieŜ na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŜeniem
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223
poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.).w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze oferty, jeŜeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zostanie przesłane Wykonawcy faksem, a kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania. JeŜeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało
przesłane w inny sposób niŜ wyŜej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego w terminie 15 dni.  JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
została złoŜona tylko jedna oferta, Zamawiający moŜe  zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem tego terminu.

Rozdział 21. Tryb udzielania wyjaśnień

Osobami  upowaŜnionymi do kontaktów z oferentami są:

Pani Martyna Kołton tel. 0-32/ 2453-338, fax. 0-32/7707-435, telefonicznie i faxem
w zakresie procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.

Pani Katarzyna Walczyk tel: 32/ 245 40 91, fax. 32/ 770 74 35  telefonicznie i faxem w zakresie
przedmiotu zamówienia w godzinach od  10:00 - 12:00.

Pan Aleksander Habrajski tel: 32/ 245 50 41 wew. 268, fax. 32/ 770 74 35  telefonicznie i faxem
w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od  10:00 - 12:00.

Wykonawca moŜe zwrócić się  do Zamawiającego o   wyjaśnienie  treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niŜ na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający



przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

JeŜeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.

JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje się
odpowiednio.

Rozdział 22. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do
porozumienia się drogą elektroniczną

4. Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@zoz.net.pl

5. Adres strony internetowej: http://www.zoz.net.pl

             Świętochłowice, dnia 8 lipca 2010 r.



Załącznik nr 1
   FORMULARZ   OFERTOWY

 Część I
Pakiet Ia -  Aparat do identyfikacji biochemicznej

L.P. RODZAJ USŁUGI
ILO ŚĆ RAT

DZIERśAWNYCH

CENA NETTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

CENA BRUTTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

WARTO ŚĆ
NETTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 24

MIESI ĘCY
VAT
[%]

WARTO ŚĆ
BRUTTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 24

MIESI ĘCY

NAZWA
APARATU/

PRODUCENT
1. Aparat do identyfikacji biochemicznej

drobnoustrojów
24

Razem  

Pakiet Ib -  Testy biochemiczne identyfikacyjne

L.P. ASORTYMENT OPAKOWANIE
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

WARTO ŚĆ
NETTO

VAT
[%]

WARTO ŚĆ
BRUTTO

1. TESTY DO IDENTYFIKACJI ZIARNIAKÓW G+ (PACIORKOWCE) - 100 szt.
2. TESTY DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAśLIWOŚCI ZIARNIAKÓW

G+
- 500 szt.

3. TESTY DO IDENTYFIKACJI I LEKOWRAśLIWOŚCI PAŁECZEK G- - 2800 szt.
4. TESTY DO IDENTYFIKACJI DROśDśAKÓW - 50 szt.
5. TESTY DO IDENTYFIKACJI BAKTERII BEZTLENOWYCH - 50 szt.
6. LEKOWRAśLIWOŚĆ PACIORKOWCÓW W TYM S.pneumoniae - 50 szt.
7. IDENTYFIKACJA BAKTERII Z RODZAJU Neisseria, Haemophilus - 50 szt.
8. ODCZYNNIKI I AKCESORIA odpowiednia ilość do w/w testów -

Razem  

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.



            Ogółem wartość  zamówienia dla części I (Pakietu Ia i Ib):.................................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

            Ogółem wartość zamówienia dla części I (Pakietu Ia i Ib):.................................................................................................................................................................... złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej )



Część II
Pakiet IIa -  Analizator hematologiczny

L.P. RODZAJ USŁUGI
ILO ŚĆ RAT

DZIERśAWNYCH

CENA NETTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

CENA BRUTTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

WARTO ŚĆ
NETTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 36

MIESI ĘCY
VAT
[%]

WARTO ŚĆ
BRUTTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 36

MIESI ĘCY

NAZWA
APARATU/

PRODUCENT
1. DzierŜawa analizatora hematologicznego 36

Razem  

Pakiet IIb – Odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania na oferowanym analizatorze 90 000 oznaczeń morfologii w trybie CBC i  18 000 oznaczeń
w trybie CBC + 5Diff w czasie 3 lat oraz codziennej kontroli jako ści na trzech poziomach

L.P.
NAZWA ODCZYNNIKA NR KAT.

OPAKOWANIE
CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

ILO ŚĆ
OPAKOWA Ń
NA 36 M-CY

WARTO ŚĆ
NETTO

WARTO ŚĆ
BRUTTO

n

  Razem  

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

            Ogółem wartość  zamówienia dla części II (Pakietu IIa i IIb):................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

            Ogółem wartość zamówienia dla części II (Pakietu IIa i IIb):................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej )



Część III
Pakiet IIIa -  Analizator do automatycznego odczytu OB

L.P. RODZAJ USŁUGI
ILO ŚĆ RAT

DZIERśAWNYCH

CENA NETTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

CENA BRUTTO
JEDNEJ RATY

DZIERśAWNEJ

WARTO ŚĆ
NETTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 36

MIESI ĘCY
VAT
[%]

WARTO ŚĆ
BRUTTO

DZIERśAWY
ZA OKRES 36

MIESI ĘCY

NAZWA
APARATU/

PRODUCENT
1. DzierŜawa analizatora do automatycznego

odczytu OB
36

Razem  

Pakiet IIIb -  Zamkni ęty, próŜniowy system pobierania krwi

L.P. ASORTYMENT NR KAT.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTO ŚĆ
NETTO

WARTO ŚĆ
BRUTTO

1. Probowki biochemiczne z przyspieszaczem wykrzepiania, plastikowe
o poj. 9-10 ml 1 500 szt.

2. Probowki biochemiczne z przyspieszaczemwykrzepiania, plastikowe
o poj. 5-7 ml 60 000 szt.

3. Probówki biochemiczne, plastikowe lub szklane o poj. 1,5-2,5 ml 5 200 szt.
4. Probówki z fluorkiem sodu o poj. do 2 ml 6 000 szt.
5. Probówki z trombiną o poj. do 10 ml 2 000 szt.
6. Probówki z heparyną litową o poj. do 10 ml 400 szt.
7. Probówki na morfologię i poj. do 2 ml 45 000 szt.
8. Probówki do koagulologii o poj. do 5 ml 13 000 szt.
9. Probowki do OB. O poj. do 3 ml, dostosowane do oferowanego

analizatora automatycznego odczytu OB 18 000 szt.
10. Igły systemowe 0,9 mm 2 000 szt.
11. Igły systemowe 0,8 mm  48 000 szt.
12. Igły systemowe 0,7 mm 9 000 szt.
13. Igły motylkowe 0,6 lub 0,7 mm 3 000 szt.
14. Igły motylkowe 0,8 mm 6 000 szt.
15. Igły systemowe przeziernikowe 0,8 mm 2 000 szt.
16. Igły systemowe przeziernikowe 0,7 mm 2 000 szt.
17. Łączniki (uchwyty) między igłą a probówką 15 000 szt.
18. Adaptery typu Luer 3 000 szt.
19. Stazy wielorazowego uŜytku 24 szt.

Razem 



Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, Ŝe nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.
.

            Ogółem wartość  zamówienia dla części (Pakietu IIIa i IIIb):............................................................................................................................................................... złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

            Ogółem wartość zamówienia dla części (Pakietu IIIa i IIIb):................................................................................................................................................................ złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)



Część IV
Pakiet IV -  Zamknięty, aspiracyjno-próŜniowy system pobierania krwi wraz ze sprzętem jednorazowym do pobierania krwi kapilarnej

L.P. ASORTYMENT NR KAT.
ILO ŚĆ
MAX

CENA
NETTO

CENA
BRUTTO

WARTO ŚĆ
NETTO

WARTO ŚĆ
BRUTTO

1. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem
o poj. 7-9 ml, śr. 15 mm 500 szt.

2. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem
o poj.4-5 ml, śr. 13 mm 750 szt.

3. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem
o poj. 2-3 ml, śr. 13 mm 500 szt.

4. Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy z granulatem
o poj. 1-1,5 ml, 8-9 mm, wysokość 65 mm 750 szt.

5. Probówko-strzykawka z fluorkiem sodu o poj. 1-1,5 ml, śr. 8-9 mm,
wysokość 65 mm 300 szt.

6. Probówko-strzykawka do hematologii z K3EDTA, o poj. 1-1,5 ml,
śr. 8-9 mm, wysokość 65 mm 750 szt.

7. Probówko-strzykawka do hematologii z K3EDTA, o poj. 2-3 ml,
śr. 13 mm, wysokość 65 mm 1 500 szt.

8. Probówko-strzykawka do hematologii, do róŜnicowania
małopłytkowości rzekomej z EDTA i Mg, o pojemności 2-3 ml,
śr. 11-12 mm 200 szt.

9. Probówko-strzykawka do koagulologii, o poj. 2-3 ml, śr. 13 mm,
wysokość 65 mm 750 szt.

10. Probówko-strzykawka do koagulologii, o poj. 1-1,5 ml, śr. 8-9 mm,
wysokość 65 mm 300 szt.

11. Probówko-strzykawka do OB. ( wersja logarytmiczna) o poj. 3-4 ml 1 500 szt.
12. Strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem

o poj. 1 ml 1 500 szt.
13. Strzykawki do gazometrii z heparyną litowa zbalansowaną wapniem

o poj. 1 ml, sterylne pakowane pojedynczo 100 szt.
14. Strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem

o poj. 2 ml 1 000 szt.
15. Strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem

o poj. 2 ml, sterylne pakowane pojedynczo 1 000 szt.
16. Igła systemowa 0,9 dł. 38 mm 1 000 szt.
17. Igła systemowa 0,8 dł. 38 mm 500 szt.
18. Igła systemowa0,8 dł. 25 mm 300 szt.
19. Igła motylkowa do trudnych pobrań w systemie zamknietym 0,8-0,9

dł. drenu do 85 mm 300 szt.
20. Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką 500 szt.
21. Mikroprobówki do hematologii z K3DTA, z kapilarą 200 µl 6 000 szt.



22. Mikroprobówki do uzyskiwania surowicy, z kapilarą 200 µl 6 000 szt.
23. Mikroprobówki z NaF, z kapilarą 200 µl 500 szt.
24. Mikroprobówki do OB, z kapilarą 200 µl 500 szt.
25. Mikroprobówki do bilirubiny 300 µl, z brazową oprawką 2 000 szt.
26. Probówki do liczenia retykulocytów 600 szt.
27. Nakłuwacze automatyczne normal 21Gx1,8 3 000 szt.

Razem 

Treść oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            Ogółem wartość  zamówienia dla części IV :................................................................................................................................................................................................. złotych netto
Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

            Ogółem wartość zamówienia dla części IV:................................................................................................................................................................................................. złotych brutto
Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej)



Załącznik nr 1.1 do Pakietu nr 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH
ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO  I ODCZYNNIKÓW

Nazwa wykonawcy: ......................................................................................................

Producent: ………………………………………

Oferowany model/typ ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

LP. WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI OFEROWANE PARAMETRY

1. Analizator fabrycznie nowy  rok produkcji 2009 /2010

2.
Analizator minimum 24 parametry dla trybu
CBC+WBC-5DIFF z podajnikiem na minimum 20
próbek.

3. Objętość aspirowanej próbki maksymalnie 20µl

4.
MoŜliwość oznaczenia w trybie kapilarnym (ze
wstępnym rozcieńczeniem) w trybie CBC+5DIFF

5.
Bezcyjankowe odczynniki – udokumentowane kartami
charakterystyki (nie zawierające cyjanków nawet w
minimalnej ilości)

6.
Pomiar hemoglobiny niezaleŜnie od WBC (w osobnym
torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze
strony krwinek białych)

7.
Automatyczny rozdział i róŜnicowanie WBC na 5
populacji z wykorzystaniem  nowoczesnych technologii
pomiarowych.

8. Wydajność 60 ozn/h.

9.

Zakres liniowości (w pierwszym pomiarze próbki, bez
wstępnego rozcieńczania):

� RBC min do 8 mln/ µl
� WBC min do 400 tys/ µl
� PLT min do 4 mln/ µl
� HGB do 25 g/l

10.
Dowolność trybu oznaczania dla kaŜdej próbki (CBC lub
CBC+DIFF)

11. Oszczędność odczynników w trybie pracy CBC

12.
MoŜliwość wprowadzenia danych demograficznych
pacjenta

13.
MoŜliwość oceny niedojrzałych granulocytów jako
odrębnej populacji wyraŜonej w wartościach
bezwzględnych i procentach

14.
MoŜliwość oceny całkowitej liczby WBC metodą
optyczną

15.
Flagowanie wyników patologicznych wraz z
komunikatami opisującymi typowe patologie oraz
informacja o stopniu zaawansowania patologii

16.
Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich parametrów,
parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu
ewentualnie z dyskietki lub CD, Wykonawca zapewnia



krew kontrolną do codziennej kontroli oznaczanych
parametrów na trzech poziomach – normalnym,
patologicznym wysokim i patologicznym niskim.
Wykonawca zapewnia udział laboratorium w
międzylaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie
oznaczanych przez analizator parametrów.

17.

Oprogramowanie obejmujące: system kontroli jakości
(min 20 zbiorów 300 punktowych wg systemu Levey-
Jeninngsa) oraz pamięć na 10 000 tyś wyników próbek
pacjentów wraz z grafiką i danymi demograficznymi
pacjentów, dowolność konfiguracji wydruku wyników w
zaleŜności od potrzeb laboratorium, system zarządzania
odczynnikami – z moŜliwością sprawdzenia poziomu
odczynników w dowolnym czasie.

18.
MoŜliwość dwukierunkowej komunikacji z systemem
informatycznym w czasie rzeczywistym i wprowadzenia
danych demograficznych pacjenta z LIS

19.
 Wykonawca zapewnia podłączenie do działającego w
laboratorium LIS „CENTRUM” przez okres trwania
umowy.

20.  Deklaracja Zgodności CE, rejestracja wyrobu, itp.

21.
Reakcja serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia
przez Zamawiającego o awarii urządzeń medycznych i
wyposaŜenia – w czasie do 24 godzin ( w dni robocze)

22.

Usunięcia usterki lub awarii w okresie do 48 godzin
(w dni robocze), (czas usunięcia awarii i usterek
rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili
naprawy na miejscu)

23.

Dostarczenia urządzeń medycznych i elementów
zastępczych w okresie do 48 godzin
w dni robocze - na czas naprawy trwającej dłuŜej niŜ 48
godzin

24.  Instrukcja obsługi w J. polskim

UWAGA:  Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie (Oferowane parametry) będzie traktowany
jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Do oferty naleŜy dołączyć deklaracje CE, zgłoszenia do rejestru, itp. oraz firmowe materiały
i informacje z parametrami technicznymi oferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie
parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

 
…………………………………………….

/data i podpis wykonawcy/



Załącznik nr 2a

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego   w    Dzienniku   Urzędowym  Unii Europejskiej w    dniu ........................ na
dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET Ia, Ib

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeŜeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Aparat do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów powinien być dostarczony do
Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej się przy ulicy Szkolnej 24 w Świętochłowicach,
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Testy biochemiczne identyfikacyjne powinny być dostarczone do Pracowni
Bakteriologicznej, mieszczącej się przy ulicy Szkolnej 24 w Świętochłowicach- dostawa
następowała będzie sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami
w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 5 dni od daty zamówienia
przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

4. Czas trwania umowy – 24 miesiące od daty zawarcia, tj. od dnia  ......... r. do dnia ......... r.
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej się

przy ulicy Szkolnej 24 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa   transportem
Wykonawcy.

6. Testy biochemiczne będą zamiawiane w zaleŜności od potrzeb.



7. Ilości określone w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia testów biochemicznych  w  ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej

umowy,  który  stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania
umowy,  z zastrzeŜeniem  zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za dostawę testów
biochemicznych przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania
faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem niewaŜności -
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.  Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje aparat do identyfikacji biochemicznej
drobnoustrojów na swój koszt w Pracowni Bakteriologicznej, mieszczącej się przy ulicy
Szkolnej 24 w Świętochłowicach.

2. Aparat do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów zostanie wydany Zamawiającemu
w oparciu o protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez Strony.
Protokoł zdawczo- odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania i uruchomienia
aparatu.

3. Strony ustalają, Ŝe czynsz dzierŜawny płatny po zakończeniu kaŜdego miesiąca
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kaŜdorazowo wskazany na wystawionej
przez niego fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

4. Czynsz dzierŜawny za niepełny miesiąc będzie obliczony proporcjonalnie do okresu
dzierŜawy w tym miesiącu i płatny w sposób określony w pkt. 3.

5. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni przeszkolenie 3 pracowników Pracowni Bakteriologicznej

w obsłudze aparatu do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów, w terminie 30 dni od
dnia zawarcia niniejszej umowy. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub
zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność obsługi i uŜytkowania aparatu do
identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów.

7. W przypadku awarii aparatu do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów Wykonawca
zapewni czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiającego, faxem lub telefonicznie pod nr tel. ………………

8. Czas usunięcia awarii aparatu - do 48 godzin. JeŜeli naprawa przeciąga się powyŜej 48
godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aparat zastępczy, a w razie nie



dostarczenia zastępczego aparatu w ciagu 48 godzin Wykonawca zapewni wykonanie
badań na własny koszt.

9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów
w ilościach i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej
dostarczonego analizatora, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 6

1. Na czas trwania dzierŜawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa
i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcze, Ŝe w dniu instalacji aparatu
do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów przekaŜe kartę gwarancyjną, stanowiąca
załącznik do umowy.

2. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego uŜywania
aparatu do identyfikacji biochemicznej drobnoustrojów, nie wynikające z winy
Zamawiającego, świadczone będą przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 7

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienaleŜycie wykonanego
przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

b) w wysokości 2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej   integralną
część  umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze;

c) w wysokości 10% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierŜawnego
określonego w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu aparatu do identyfikacji biochemicznej
drobnoustrojów.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.

3. JeŜeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.



§ 10

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniŜenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy załoŜeniu, Ŝe cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyŜsza niŜ dotychczasowa;
e) nie wykorzystania prze Zamawiającego w trakcie trwania umowy pelnej ilości

dostarczanego przedmiotu umowy- przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany cen katalogowych;
g) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany

w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst
jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  ani
ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

 
§ 14

Integralną częścią umowy jest:
• Oferta;
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
• Gwarancja na przedmiot dzierŜawy.

 
§ 15

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla kaŜdej
ze stron.

WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 2b

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego   w    Dzienniku   Urzędowym  Unii Europejskiej w    dniu ........................ na
dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET IIa, IIb

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeŜeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Analizator hematologiczny powinien być dostarczony do Laboratorium Analitycznego,
mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, w terminie do 30 dni
od daty podpisania umowy.

3. Odzczynniki i akcesoria powinny być dostarczone do Laboratorium Analitycznego,
mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach - dostawa
następowała będzie sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami
w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 3 dni od daty zamówienia
przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

4. Czas trwania umowy – 36 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia  ......... r. do dnia ......... r.
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Laboratorium Analitycznego, mieszczącego się

przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa
transportem Wykonawcy.

6. Odczynniki i akcesoria będą zamiawiane w zaleŜności od potrzeb.



7. Ilości określone w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia odczynników i akcesorii  w  ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej

umowy,  który  stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania
umowy,  z zastrzeŜeniem  zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za dostawę odczynników
i akcesorii przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury,
która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem niewaŜności -
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.  Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje analizator hematologiczny na swój koszt
w Laboratorium Analitycznym, mieszczącym się przy ulicy Chorzowskiej 36
w Świętochłowicach.

2. Analizator hematologiczny zostanie wydany Zamawiającemu w oparciu o protokół
zdawczo- odbiorczy podpisany przez Strony.
Protokoł zdawczo- odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania i uruchomienia
aparatu.

3. Strony ustalają, Ŝe czynsz dzierŜawny płatny po zakończeniu kaŜdego miesiąca
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kaŜdorazowo wskazany na wystawionej
przez niego fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

4. Czynsz dzierŜawny za niepełny miesiąc będzie obliczony proporcjonalnie do okresu
dzierŜawy w tym miesiącu i płatny w sposób określony w pkt. 3.

5. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni przeszkolenie 14 pracowników Laboratirium Analitycznego

w obsłudze analizatora hematologicznego, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem
potwierdzającym umiejętność obsługi i uŜytkowania analizatora hematologicznego.

7. W przypadku awarii analizatora hematologicznego Wykonawca zapewni czas reakcji
serwisu do 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego, faxem lub
telefonicznie pod nr tel. ………………

8. Czas usunięcia awarii analizatora - do 48 godzin. JeŜeli naprawa przeciąga się powyŜej
48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć analizator zastępczy, a w razie nie
dostarczenia zastępczego analizatora w ciagu 48 godzin Wykonawca zapewni wykonanie
badań na własny koszt.



9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów
w ilościach i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej
dostarczonego analizatora, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 6

1. Na czas trwania dzierŜawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa
i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, Ŝe w dniu instalacji
analizatora hematologicznego przekaŜe kartę gwarancyjną, stanowiąca załącznik do
umowy.

2. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego uŜywania
analizatora hematologicznego, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą
przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 7

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

d) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienaleŜycie wykonanego
przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

e) w wysokości 2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej   integralną
część  umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze;

f) w wysokości 10% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierŜawnego
określonego w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora hematologicznego.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.

3. JeŜeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 10

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:



a) obniŜenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy załoŜeniu, Ŝe cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyŜsza niŜ dotychczasowa;
e) nie wykorzystania prze Zamawiającego w trakcie trwania umowy pelnej ilości

dostarczanego przedmiotu umowy- przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany cen katalogowych;
g) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany

w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst
jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  ani
ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

 
§ 14

Integralną częścią umowy jest:
• Oferta;
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
• Gwarancja na przedmiot dzierŜawy.

 
§ 15

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla kaŜdej
ze stron.

WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 2c

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego   w    Dzienniku   Urzędowym  Unii Europejskiej w    dniu ........................ na
dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET IIIa, IIIb

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeŜeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Analizator do automatycznego odczytu OB powinien być dostarczony do Laboratorium
Analitycznego, mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach,
w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Odzczynniki i akcesoria powinny być dostarczone do Laboratorium Analitycznego,
mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach - dostawa
następowała będzie sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami
w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 3 dni od daty zamówienia
przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

4. Czas trwania umowy – 36 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia  ......... r. do dnia ......... r.
5. Koszty transportu przedmiotu umowy do Laboratorium Analitycznego, mieszczącego się

przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa
transportem Wykonawcy.



6. Odczynniki i akcesoria będą zamiawiane w zaleŜności od potrzeb.
7. Ilości określone w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.
8. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia odczynników i akcesorii  w  ilościach

maksymalnych, określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.
9. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej

umowy,  który  stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania
umowy,  z zastrzeŜeniem  zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za dostawę odczynników
i akcesorii przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury,
która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem niewaŜności -
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.  Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje analizator do automatycznego odczytu OB na swój
koszt w Laboratorium Analitycznym, mieszczącym się przy ulicy Chorzowskiej 36
w Świętochłowicach.

2. Analizator do automatycznego odczytu OB zostanie wydany Zamawiającemu w oparciu
o protokół zdawczo- odbiorczy podpisany przez Strony.
Protokoł zdawczo- odbiorczy zostanie sporządzony w dniu przekazania i uruchomienia
aparatu.

3. Strony ustalają, Ŝe czynsz dzierŜawny płatny po zakończeniu kaŜdego miesiąca
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kaŜdorazowo wskazany na wystawionej
przez niego fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

4. Czynsz dzierŜawny za niepełny miesiąc będzie obliczony proporcjonalnie do okresu
dzierŜawy w tym miesiącu i płatny w sposób określony w pkt. 3.

5. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zapewni przeszkolenie 14 pracowników Laboratirium Analitycznego

w obsłudze analizatora do automatycznego odczytu OB, w terminie 30 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub
zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność obsługi i uŜytkowania analizatora
hematologicznego.

7. W przypadku awarii analizatora do automatycznego odczytu OB Wykonawca zapewni
czas reakcji serwisu do 48 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego,
faxem lub telefonicznie pod nr tel. ………………

8. Czas usunięcia awarii analizatora - do 48 godzin. JeŜeli naprawa przeciąga się powyŜej
48 godzin Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć analizator zastępczy, a w razie nie



dostarczenia zastępczego analizatora w ciagu 48 godzin Wykonawca zapewni wykonanie
badań na własny koszt.

9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów
w ilościach i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej
dostarczonego analizatora, potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 6

1. Na czas trwania dzierŜawy Wykonawca ceduje na rzecz Zamawiającego prawa
i obowiązki właściciela wynikające z gwarancji i oświadcza, Ŝe w dniu instalacji
analizatora do automatycznego odczytu OB przekaŜe kartę gwarancyjną, stanowiąca
załącznik do umowy.

2. W czasie trwania gwarancji naprawy serwisowe wynikające z normalnego uŜywania
analizatora hematologicznego, nie wynikające z winy Zamawiającego, świadczone będą
przez Wykonawcę bezpłatnie.

§ 7

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienaleŜycie wykonanego
przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

b) w wysokości 2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej   integralną
część  umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze;

c) w wysokości 10% wartości brutto miesięcznego czynszu dzierŜawnego
określonego w ofercie stanowiącej integralną część umowy, za kaŜdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu i zainstalowaniu analizatora hematologicznego.

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.

3. JeŜeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.



§ 10

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniŜenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy załoŜeniu, Ŝe cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyŜsza niŜ dotychczasowa;
e) nie wykorzystania prze Zamawiającego w trakcie trwania umowy pelnej ilości

dostarczanego przedmiotu umowy- przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany cen katalogowych;
g) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany

w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst
jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  ani
ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

 
§ 14

Integralną częścią umowy jest:
• Oferta;
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
• Gwarancja na przedmiot dzierŜawy.

 
§ 15

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla kaŜdej
ze stron.

WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY



Załącznik 2d

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie “przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1665 – tekst jednolity z późn. zm.),
opublikowanego   w    Dzienniku   Urzędowym  Unii Europejskiej w    dniu ........................ na
dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego i Pracowni Bakteriologii
oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego.

ZGODNIE Z OFERT Ą Z DNIA ………..
PAKIET IV

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

§ 2
 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jeŜeli dane zawarte w ofercie zostaną uznane
za nieprawdziwe.

2. Sprzet laboratoryjny powinnien być dostarczone do Laboratorium Analitycznego,
mieszczącego się przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach - dostawa
następowała będzie sukcesywnie, zgodnie z pisemnymi częściowymi zamówieniami
w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, w terminie 3 dni od daty zamówienia
przez Zamawiającego za pomocą faxu na nr ………….

3. Czas trwania umowy – 36 miesięcy od daty zawarcia, tj. od dnia  ......... r. do dnia ......... r.
4. Koszty transportu przedmiotu umowy do Laboratorium Analitycznego, mieszczącego się

przy ulicy Chorzowskiej 36 w Świętochłowicach, ponosi Wykonawca – dostawa
transportem Wykonawcy.

5. Sprzęt laboratoryjny będzie zamiawiany w zaleŜności od potrzeb.
6. Ilości określone w załączniku nr 1  do niniejszej umowy, to ilości maksymalne.



7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zamówienia sprzętu laboratoryjnego  w  ilościach
maksymalnych, określonych w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Strony ustalają, Ŝe ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,  który  stanowi oferta przetargowa, obowiązują przez cały okres obowiązywania
umowy,  z zastrzeŜeniem  zmian cen określonych w § 8 ust.1.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty naleŜności za dostawę sprzętu
laboratoryjnego przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania
faktury, która zostanie wystawiona po dostarczeniu przedmiotu zamówienia, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem niewaŜności -
dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

2.  Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków
ilościowych i wad jakościowych w ciągu 48 godzin.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili
rozpatrzenia reklamacji.

§ 5

W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienaleŜycie wykonanego
przedmiotu umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy
Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca;

b) w wysokości 2% wartości brutto ceny określonej w ofercie stanowiącej   integralną
część  umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie
towaru wadliwego na wolny od wad, czy teŜ uzupełnieniu braków ilościowych
w dostarczonym towarze.

§ 6

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyŜszającego wysokość zastrzeŜonych kar umownych.

§ 7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.



3. JeŜeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową Zamawiający moŜe wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania
wyznaczając Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin, a po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego terminu od umowy odstąpić.

§ 8

1. Zgodnie z Art. 144  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniŜenia ceny jednostkowej przez  Wykonawcę;
b) zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiany ceny urzędowej przedmiotu umowy;
d) zmiany konfekcjonowania przy załoŜeniu, Ŝe cena proponowanego opakowania

w przeliczeniu na ilości  z oferty nie będzie wyŜsza niŜ dotychczasowa;
e) nie wykorzystania prze Zamawiającego w trakcie trwania umowy pelnej ilości

dostarczanego przedmiotu umowy- przy zachowaniu dotychczasowej ceny;
f) zmiany cen katalogowych;
g) zmiany producenta przedmiotu umowy, w przypadku gdy producent wskazany

w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz.1655 - tekst
jednolity z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.).

§10

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Wykonawca nie moŜe dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  ani
ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności.

 
§ 12

Integralną częścią umowy jest:
• Oferta;
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 
§ 13

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla kaŜdej
ze stron.

WYKONAWCA                                 ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 3
...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, Ŝe nie
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 –
tekst jednolity z późn. zm.)  które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko



obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni
uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się
zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania
ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 – tekst jednolity z późn. zm.), albo nie zgodzili się na
przedłuŜenie okresu związania ofertą;
3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

......................................................
(miejscowość i data)

    (pieczęć i podpis osoby uprawnionej

                                       



Załącznik nr 4

  ...................................................
  ..................................................
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                            ................................................................
                                                                                                              (miejscowość i data)

 WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DOSTAW

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium
Analitycznego i Pracowni Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu
analitycznego, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŜej  przedstawiam / my, wykaz wykonanych,
wykonywanych dostaw.
 



Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/

Odbiorców
Wartość

     ( w zł brutto )

Opis przedmiotu
zamówienia Termin wykonania

1.

2.

3.

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej )



Załącznik nr 5

  ...................................................
  ..................................................
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                            ................................................................
                                                                                                              (miejscowość i data)

 WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   DZIER śAW

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium
Analitycznego i Pracowni Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu
analitycznego, w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŜej  przedstawiam / my, wykaz wykonanych,
wykonywanych dzierŜaw.
 



Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego/

Odbiorców
Wartość

     ( w zł brutto )

Opis przedmiotu
zamówienia-
dzierŜawy Termin wykonania

1.

2.

3.

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej )



 

Załacznik nr 6

  ...................................................
  ..................................................
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

                                                                                                            ................................................................
                                                                                                              (miejscowość i data)

    WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: dzierŜawę urządzeń analitycznych dla Laboratorium Analitycznego
i Pracowni Bakteriologii oraz dostawę odczynników i drobnego sprzętu analitycznego, w imieniu
Wykonawcy wskazanego powyŜej  przedstawiam / my, wykaz  osób które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia.
 



Lp. Imi ę i Nazwisko Kwalifikacje
zawodowe

Doświadczenie i
wykształcenie w

zakresie przedmiotu
zamówienia

Zakres
wykonywanych

czynności

Informacja o podstawie
dysponowania
wskazanymi

osobami

1.

       2.

3.

4.

5.

Oświadczam, Ŝe w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………………………..
(miejscowość i data)

                                                                                            ( pieczęć i podpis osoby upowaŜnionej )


