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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego  zamówienia  jest  sukcesywna dostawa odczynników, materiałów  zużywalnych, 

kalibratorów  i  kontroli  wraz  z  dzierżawą  analizatorów  do  wykonywania  badań  biochemicznych  oraz 
immunochemicznych  w  okresie  48 m‐cy  od  udzielenia  zamówienia  (patrz:  formularz  asortymentowo‐
cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne – załącznik nr 
3 do SIWZ). 

2. Opis  przedmiotu  zamówienia  zgodny  z  nomenklaturą Wspólnego  Słownika  Zamówień:  33.69.65.00‐0: 
Odczynniki laboratoryjne, 38.43.45.00‐1: Analizatory biochemiczne, 38.43.45.20‐7: Analizatory krwi. 

3. Zgodnie  z art. 144 ust. 1 ustawy prawo  zamówień publicznych Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość 
zmian postanowień umowy w zakresie: 
3.1. ilości poszczególnego asortymentu  (w zakresie Odczynników) w trakcie realizacji umowy w ramach 

jej ogólnej wartości; 
3.2. zamiany  na  nowy  produkt  o  tych  samych  bądź  lepszych  parametrach  po  cenie  nie  wyższej  niż  

w  zaoferowanej  ofercie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania  równoważności  nowego 
wyrobu w stosunku do uprzednio zaoferowanego (bez konieczności podpisywania aneksu), 

3.3. numeru katalogowego produktu (bez konieczności podpisywania aneksu), 
3.4. liczby opakowań, 
3.5. wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy   wprowadzony zostanie do 

sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, 
3.6. sytuacji,  gdy wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leżacych  po  stronie  producenta  przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową, 

3.7. przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania jej ogólnej 
wartości w pierwotnym terminie, 

3.8. zmiany ceny: 
3.8.1. cena  jednostkowa  będzie  mogła  ulec  zmianie  na  skutek  zmiany  stawek  podatkowych  dla 

przedmiotu  zamówienia,  w  takim  przypadku  zmianie  ulega  cena  jednostkowa  brutto,  przy 
zachowaniu ceny jednostkowej netto, 

3.8.2. cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, 
3.9. wystąpienie o zmianę cen  jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć  się  z wyprzedzeniem, nie 

później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 
3.10. zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju 

niż  wymienione  w  pkt.  3.1  –  3.8),  pod  warunkiem,  że  zmiana  nie  będzie  ingerować  w  treść 
przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, 

3.11. zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez 
obie strony (z wyjątkiem punktu 3.2 i 3.3). 

4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.  
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
 

II. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM 
 
1. Do przetargu mogą przystąpić tylko Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. 

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę,  jeżeli wykonał w ciągu ostatnich 3  lat kalendarzowych (przed 
upływem  terminu  składania  ofert),  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy,  w  tym  okresie,  co 
najmniej  trzy dostawy odpowiadające  swoim  rodzajem  i wielkością  (dostawy nie mniejsze niż 80% wartości 
składanej oferty) przedmiotowi zamówienia 

1.3. Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia.   

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunek ten będzie spełniony,  jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe  lub zdolność kredytową 
nie mniejszą niż 80% wartości przedmiotu zamówienia składanej oferty. 
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2. Dokumenty  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  które  należy  złożyć 
w  oryginałach,  ewentualnie w  kserokopiach  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  (każda  strona 
dokumentu) przez Wykonawcę: 

 
2.1  Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  zgodne  z  wymogami  art.  44  ustawy  z  dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2.2  Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,  głównych 
dostaw  (minimum  3  dostawy  odpowiadające  swoim  rodzajem  i wartością  dostawom  stanowiącym  przedmiot 
zamówienia), w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert, a  jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na 
rzecz których dostawy zostały wykonane. Należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie. 

2.3  Informacja banku  lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo  ‐  kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  Wykonawcy,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 1 (podpunkty 1.1 – 1.3) 

niniejszego rozdziału, polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy  Pzp,  a  podmioty  te  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  Zamawiający  wymaga 
przedstawienia  oświadczenia  tych  podmiotów  w  zakresie  informacji  wynikających  z  dokumentów 
wymienionych w punkcie 5 (5.1‐5.7) niniejszego rozdziału. 

4. Jeżeli  Wykonawca,  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  punkcie  1  podpunkt  1.4 
niniejszego  rozdziału, polega na  zdolnościach  finansowych  innych podmiotów na  zasadach określonych  
w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w punkcie 2.3 
niniejszego rozdziału. 

5. Dokumenty  potwierdzające  brak  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania,  które  należy  złożyć  
w  oryginałach,  ewentualnie w  kserokopiach  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  (każda  strona 
dokumentu) przez Wykonawcę: 

 
5.1  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

zgodne z art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

5.2  Aktualny odpis  z właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji o działalności  gospodarczej,  jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru  lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu 
składania ofert. 

5.3  Pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty,  jeżeli  osobą  podpisującą  nie  jest  osoba wskazana  jako  uprawniona  do 
reprezentacji  podmiotu  zgodnie  z  dokumentacją  rejestrową.  Jeżeli  pełnomocnictwo  nie  ma  postaci  aktu 
notarialnego,  powinno  zawierać  pieczęć  Wykonawcy,  imienną  pieczęć  udzielającego  pełnomocnictwa  i  jego 
podpis (jeżeli dotyczy). 

5.4  Aktualne  zaświadczenie właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że Wykonawca  nie  zalega 
z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  ‐ 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5.5  Aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego 
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek na  ubezpieczenia 
społeczne  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty 
zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ‐ wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5.6  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4‐8, 10, 11 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ‐ wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
5 – 8, 10, 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza  terytorium RP, Wykonawca składa w odniesieniu do 
nich  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  albo  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  dotyczące 
niekaralności  tych   osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10, 11 ustawy Pzp, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy   przed upływem  terminu  składania ofert. W przypadku kiedy w miejscu  zamieszkania 
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone 
przed  właściwym  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

5.7  Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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5.8  Oświadczenie Wykonawcy, że należy/ nie należy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie  konkurencji  i  konsumentów),  zgodnie  z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp. W przypadku, gdy Wykonawca 
należy do grupy kapitałowej składa  listę podmiotów należących do  tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
6. Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  zamieszkania  poza  terytorium  RP,  zamiast  dokumentów,  

o których mowa w punkcie 5: 
6.1. podpunkt 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 –  składa dokument  lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
6.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
6.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne, albo, 

że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

6.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
6.2. podpunkt 5.6 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego  lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4 – 8, 10, 11 ustawy Pzp. 

7. Dokumenty,  o  których mowa w  punkcie  6.1.1,  6.1.3  i  6.2,  powinny  być wystawione  nie wcześniej  niż  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 6.1.2 powinien 
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

8. Jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6, zastępuje się  je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przez notariuszem. Regulację z punktu 7 stosuje się odpowiednio. 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych  (należy  przedstawić  dokumenty  dopuszczające wyrób medyczny  do  obrotu)  ‐ 
jeżeli dotyczy 

2. Oferowany  przedmiot  zamówienia  winien  spełniać  wymagania  techniczne  zawarte  w  SIWZ,  
a poszczególne parametry techniczne powinny wynikać z dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 
obrotu lub innych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia. 

3. Ponadto przedłożyć należy: 
 
3.1  Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 

3.2  Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych. 

3.3  Dokumenty dopuszczające wyrób medyczny do obrotu na terytorium RP zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych  (poszczególne  oferowane wyroby  powinny  być wyraźnie wskazane w  załączonych 
dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw handlowych, numerów katalogowych) – jeżeli dotyczy. 

 
Ocena  spełniania warunków  udziału w  postępowaniu  i wymagań  dotyczących  przedmiotu  zamówienia 
dokonana będzie na  zasadzie  spełnia/nie  spełnia w oparciu o dokumenty określone w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19  lutego 2013  r. w  sprawie  rodzajów dokumentów,  jakich może  żądać 
zamawiający  od wykonawcy  oraz  form, w  jakich  te  dokumenty mogą  być  składane  ‐ Dz. U.  z  2013  r.  
poz. 231 (dot. rozdziału II i III SIWZ). 
 
IV. DRUKI, NA KTÓRYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ OFERTĘ 
 

1.  Druki: 
 
1.1  Oferta. 

1.2  Formularz asortymentowo – cenowy. 

1.3  Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne. 

1.4  Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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1.5  Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.6  Oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych. 

POZOSTAŁE WYMAGANE OŚWIADCZENIA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UJĘTE  
W POWYŻSZEJ TABELCE WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE SAMODZIELNIE!!! 

Uwaga !!! 

Dokumenty wymienione w  rozdziale  II,  III  i  IV należy  traktować  jako obligatoryjne  i brak  jakiegokolwiek 
dokumentu  lub  sporządzenie  oferty  w  sposób  odbiegający  od  zaleceń  (przy  uwzględnieniu  przepisów 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych),  będzie  podstawą  do  wykluczenia  Wykonawcy  albo  odrzucenia 
oferty. 

Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
być ogólnie udostępniane (art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zastrzeżone 
w ofercie dokumenty powinny być odpowiednio wydzielone i oznaczone. 
 

V. TERMIN I MIEJSCE DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Umowa  zostanie  zawarta  na  okres  48 miesięcy  od momentu  udzielenia  zamówienia    (podpisania 
umowy). 

2. Dostawa  analizatorów  (wraz  z  instalacją,  uruchomieniem  i  spełnieniem  pozostałych  warunków  
dot.  analizatorów)  będących  przedmiotem  dzierżawy  nastąpi  w  terminie  5  tygodni  (35  dni)  od 
udzielenia zamówienia (podpisania umowy). 

3. Dostawy  jednostkowe  odczynników  i  innych  materiałów  będą  realizowane  sukcesywnie,  na  koszt 
Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Miejsce dostawy: siedziba 
Zamawiającego. Szczegóły dotyczące dostaw określa Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 

 
VI. FORMA PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć na załączonych drukach, wypełniając je pismem maszynowym lub drukowanym, 

bądź w  formie wydruku  komputerowego  (na wniosek Wykonawcy  Zamawiający  udostępni  SIWZ  
w wersji elektronicznej do edycji). 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument należy sygnować oryginalnym podpisem 
osoby  (lub osób) uprawnionej do  reprezentowania podmiotu na  zewnątrz  (wymienionej w wypisie  
z  odpowiedniego  rejestru  –  patrz  rozdział  II  punkt  5.2),  natomiast  strony  należy  ponumerować, 
zaparafować i spiąć w sposób uniemożliwiający samoistne rozłączenie się oferty. 

3. Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia  składane były wraz  z  tłumaczeniami na  język polski, potwierdzonymi przez 
Wykonawcę. 

4. Ofert z rozwiązaniami alternatywnymi Komisja nie będzie rozpatrywać. 
5. Druk "FORMULARZ ASORTYMENTOWO  ‐ CENOWY" – musi być wypełniony zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego  (należy  wypełnić  wszystkie  kolumny).  Kwoty  ‐  wartości  brutto,  elementów 
składowych oferty należy przenieść w odpowiednie miejsce druku oferty: 

• cena  oferty  musi  być  wyrażona  w  PLN  z  uwzględnieniem  wszystkich  elementów 
kalkulacyjnych ceny (m.in. transport, opłaty celne i podatkowe), 

• ewentualne rabaty muszą być uwzględnione w cenie jednostkowej asortymentu, 
6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
7. Do oferty można dołączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także inne materiały mogące 

przedstawić ofertę w sposób najbardziej korzystny (np. prospekty reklamowe, rysunki, atesty itp.). 
8. Ofertę  oraz wszystkie  pozostałe  dokumenty  należy  spiąć  zapakować w  kopertę,  opatrzyć  danymi 

Wykonawcy oraz napisem: 
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VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
 
1. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  dotyczące  prowadzonego  postępowania 

Zamawiający  i Wykonawcy przekazują  faksem  (52‐39 56  505) bądź  e‐mailem wyłącznie w  formie 
skanu oryginalnego dokumentu załączonego do wiadomości  (zampublik@szpital.chojnice.pl), przy 
czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Zgodnie  z  art.  27  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zawsze  dopuszczalna  jest  forma 
pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 

3. Dokumenty przesyłane faksem są odbierane w godzinach pracy Zamawiającego, tzn. od 7:00 do 14:35 
(z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy). 

4. Wszelkie  informacje  dotyczące  prowadzonego  postępowania  (ogłoszenie,  SIWZ, wyjaśnienia  treści 
SIWZ  oraz  inne wymagane  zapisami  ustawy  informacje)  Zamawiający  publikuje  na  swojej  stronie 
internetowej www.szpital.chojnice.pl  

 
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI 

 
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 
 

Elżbieta Spyrczak  ‐ w sprawach merytorycznych  tel. (52) 39‐56‐587 

Anna Wutrych 
Anna Tuszkiewicz – Rudnik 
Małgorzata Bramańska 

‐ w sprawach proceduralnych 

tel. (52) 39‐56‐974 
        (52) 39‐56‐504 
faks (52) 39‐56‐505 

e‐mail: zampublik@szpital.chojnice.pl 
 
IX. SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  NA  TEMAT  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawca może  zwrócić  się do Zamawiającego o wyjaśnienie  treści Specyfikacji  Istotnych Warunków 

Zamówienia w sposób określony w rozdziale VII SIWZ. 
2. Wszystkie wątpliwości  Zamawiający wyjaśni  niezwłocznie,  jednak nie  później niż  6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  
w punkcie 2,  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 
wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie wpływa  na  bieg  terminu  składania wniosku,  o  którym mowa  
w punkcie 2. 

5. Treść wszystkich pytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 
przekazał  SIWZ  oraz  zamieści  na  stronie  internetowej  www.szpital.chojnice.pl,  bez  ujawniania  źródła 
zapytania.  

6. W  uzasadnionym  przypadku  (przed  terminem  składania  ofert)  Zamawiający  może  zmienić  treść 
Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia.  Informację  o  dokonanej  zmianie  Zamawiający  przekaże 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. J. K. ŁUKOWICZA 
ul. Leśna 10 

89‐600 Chojnice 
OFERTA 

Przetarg nieograniczony 

DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW   I   INNYCH  MATERIAŁÓW  WRAZ  Z  DZIERŻAWĄ 
ANALIZATORÓW  DO  WYKONYWANIA  BADAŃ BIOCHEMICZNYCH  ORAZ  

IMMUNOCHEMICZNYCH  

DZAP‐380‐25/13 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 16 LIPCA 2013 R. GODZ. 1100! 
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niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,  którym przekazano  SIWZ oraz  zamieści na  stronie  internetowej 
www.szpital.chojnice.pl 

7. Jeżeli  zmiana  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia  prowadzić  będzie  do  zmiany  treści 
ogłoszenia  o  zamówieniu  Zamawiający  przekaże  Urzędowi  Publikacji  Unii  Europejskiej  ogłoszenie 
dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. 

8. Jeżeli w wyniku  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do  zmiany 
treści ogłoszenia o  zamówieniu niezbędny będzie  czas dodatkowy na wprowadzenie  zmian w ofertach, 
Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert  i  poinformuje  o  tym Wykonawców,  którym  przekazano 
SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl 

 
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu otwarcia ofert.  
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, 

że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy  jednak 
niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie 2 nie powoduje utraty wadium.  
4. Przedłużenie  okresu  związania  ofertą  jest  dopuszczalne  tylko  z  jednoczesnym  przedłużeniem  okresu 

ważności wadium albo,  jeżeli nie  jest  to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania  ofertą.  Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 
najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenie  dotyczy  jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

XI. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
 
W  postępowaniu  nie  jest  przewidziany  wybór  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej. 

 
XII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
XIII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
 
1. Wykonawcy,  którzy  przystąpią  do  przetargu,  najpóźniej w  dniu  składania  ofert,  obowiązani  są  do 

wniesienia wadium w wysokości: 55 500,00 zł:  
 
 

ZADANIE  1  55 500,00 zł 

 
 
2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: 
‐ pieniądzu, 
‐ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
‐ 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 109, poz. 1158 
z późn. zm). 

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:  
BPH S.A. O/Chojnice 97 1060 0076 0000 3310 0015 9314  

z oznaczeniem „wadium – dostawa odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatorów do 

wykonywania badań biochemicznych oraz immunochemicznych” 
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4. Dowód wniesienia wadium  należy  dołączyć  do  oferty  lub wręczyć  Zamawiającemu  przy  składaniu 
oferty. 

5. Zamawiający dokona  zwrotu wadium na  zasadach określonych w  art.  46 ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych z 29 stycznia 2004 r.  

 
XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 
 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza 
ul. Leśna 10, 89‐600 Chojnice 

(dział zamówień publicznych p. 208‐209; osoby upoważnione do przyjęcia ofert:  
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik, Małgorzata Bramańska) 

 
najpóźniej w dniu: 16 lipca 2013 r. do godz. 10:00 

 
XV. TERMIN PUBLICZNEGO OTWARCIA ZŁOŻONYCH OFERT 

 
Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu: 
 

16 lipca 2013 r. o godz. 11:00 
 

w siedzibie Zamawiającego, tj. w budynku Szpitala Specjalistycznego  im. J. K. Łukowicza ul. Leśna 10, 89‐
600 Chojnice. 
XVI. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 

 
1. Wykonawca może  złożyć  jedną ofertę  (w  formie pisemnej pod  rygorem nieważności). Treść oferty musi 

odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca może, przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić  lub wycofać ofertę. Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie  i zwróci ofertę po upływie terminu do 
wniesienia odwołania. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Przewodniczący  Komisji  Przetargowej  ogłosi  publicznie  pełne  nazwy  i  adresy wszystkich Wykonawców, 
informacje  dotyczące  ceny  złożonych  ofert,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  oraz 
proponowane warunki płatności. 

5. Informacje ogłoszone podczas otwarcia Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Dalsze czynności Komisji odbędą się bez udziału Wykonawców. 
7. Komisja  nie  będzie  prowadzić  żadnych  negocjacji  z  Wykonawcami.  W  toku  badania  i  oceny  ofert 

Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
8. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie  oraz  oczywiste  omyłki  rachunkowe  

z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki  polegające  na 
niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące  istotnych zmian w  treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając  
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp). 

 
XVII. OCENA OFERT 

 
1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 
 

Lp.  Kryterium    
1  Cena   100 % 

 
2. Każda z ofert oceniana będzie w systemie punktowym. 
3. Punktacja dla poszczególnych kryteriów dokonywana  jest z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszych 

warunków zaproponowanych w danym postępowaniu. 
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XVIII. OCENA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW 
 
1. CENA OFERTY 

Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej w ofercie. 
Cena będzie punktowana na podstawie wzoru: 

 
    C= (cena najniższa x ranga kryterium) / cena badanej oferty 
 

Oferta z najniższą ceną uzyskuje maksymalną ilość punktów (100). 
 

XIX. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
  Zamawiający  udzieli  zamówienia Wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  zasadom  określonym  w 
ustawie Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za 
najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w rozdziale XVII. 
 

XX. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

a. wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę,  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce 
zamieszkania  i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty 
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (informacje 
te  Zamawiający  udostępni  również  na  stronie  internetowej  oraz w miejscu  publicznie  dostępnym  
w swojej siedzibie); 

b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
c. Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta 
 
XXI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia przesłanek 

określonych w art. 93 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. O  unieważnieniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 
a. ubiegali  się  o  udzielenie  zamówienia  –  w  przypadku  unieważnienia  postępowania  przed 
upływem terminu składania ofert; 
b. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

XXII. PODPISANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający  zawrze umowę w  sprawie  zamówienia publicznego w  terminie określonym w art.   94 
ust. 1 i 2 ustawy Pzp, właściwym dla przedmiotowego zamówienia. 

2. Treść umowy musi być zgodna z załączonym wzorem. 
3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyli  się  od  zawarcia  umowy  

w wyznaczonym terminie, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzania  ich ponownego badania  i oceny, chyba  że wystąpią przesłanki, których mowa  
w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
XXIII. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
Po  zawarciu  umowy  Zamawiający  niezwłocznie  przekazuje  ogłoszenie  o  udzieleniu  zamówienia 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
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XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ‐ ODWOŁANIE 
 
1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie  wnosi  się  w  terminach  określonych  w  art.  182  ust.  1  ‐  4  ustawy  Pzp  do  Prezesa  Izby  
w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Odwołanie  powinno wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się 
niezgodność  z  przepisami  ustawy,  zawierać  zwięzłe  przedstawienie  zarzutów,  określać    żądanie  oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego  treści ogłoszenia o  zamówieniu  lub postanowień SIWZ 
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.  

6. W  przypadku  wniesienia  odwołania  po  terminie  składania  ofert  bieg  terminu  związania  ofertą  ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 

7. Zamawiający,  nie  później  niż  na  7  dni  przed  upływem  ważności  wadium,  wzywa Wykonawców,  pod 
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium 
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po 
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się  jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano 
jako najkorzystniejszą. 

8. Zmawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, prześle kopię wniesionego 
odwołania  innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu  (w przypadku odwołania dotyczącego 
treści  ogłoszenia  o  zamówienia  lub  postanowień  SIWZ,  Zamawiający  zamieści  ją  również  na  stronie 
internetowej  www.szpital.chojnice.pl),  wzywając  Wykonawców  do  przystąpienia  do  postępowania 
odwoławczego. 

9. Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
w sposób określony w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

11. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie zgodnie z regulacją art. 186 ustawy Pzp. 
12. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby w sposób określony 

w art. 188 i nast. ustawy Pzp. 
 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 
1. Oferta. 
2. Formularz asortymentowo – cenowy. 
3. Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne. 
4. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
5. Oświadczenie zgodne z wymogami art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Oświadczenie  o  zgodności  przedmiotu  zamówienia  z  wymogami  określonymi  w  ustawie  o  wyrobach 

medycznych z dnia 20.05.2010 r. 
7. Projekt umowy. 
 

 

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie  

Ustawa Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 

 



Załącznik nr 1 do SIWZ 
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Oferent 

Nazwa: ......................................... 

Adres: ........................................... 

Kod i Miejscowość: 

....‐.......... ....................................... 

NIP ................................................ 

REGON: ........................................ 

Tel/fax .......................................... 

e‐mail: .......................................... 

OFERTA 

Dla:  

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

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

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

Nawiązując do udziału w przetargu nieograniczonym: 

1. Oferujemy wykonanie dostaw objętych  zamówieniem,  których  rodzaj  jest  zgodny  z  przedmiotem  zamówienia według 

załącznika nr 2 (Formularz asortymentowo‐cenowy) do oferty. 

2. Cena oferowana: ............................................... słownie............................................................................................... 

Powyższa cena zawierają podatek VAT. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Oferowany termin płatności:  

a. 60 dni (dotyczy dostaw odczynników i innych materiałów), 

b. 30 dni (dotyczy dzierżawy analizatorów). 

5. W  razie wybrania  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  podpisania  umowy  na warunkach  zawartych w  dokumentacji 

(akceptujemy  zapisy  projektu  umowy  i wszelkie  zmiany  powstałe w  trakcie  postępowania)  oraz w miejscu  i  terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia samodzielnie.* 

*W  przypadku    realizacji  przy  udziale  podwykonawców  należy  wskazać,  którą  część  lub  części  zamówienia  zostaną 

powierzone podwykonawcom oraz można podać nazwy (firm) proponowanych podwykonawców. 

7. Oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów.*  

* W  przypadku,  gdy Wykonawca  należy  do  grupy  kapitałowej  składa  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy 

kapitałowej, o której mowa w rozdziale II. 5.8 SIWZ. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są: 

a) Załącznik nr 1   ……………………… 

b) Załącznik nr 2  ……………………… 

c) Załącznik nr 3  ……………………… 

 

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

  miejscowość i data              podpis i  pieczęć uprawnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ

ZADANIE NR 1

Badania biochemiczne

Lp. Oznaczenie Jedn. miary Ilość oznaczeń na 4 lata 
Nr 

katalogowy
Ilość oznaczeń 

z 1 opak.
Ilość opak.

Cena jedn. 
netto 1 opak.

Vat % Wartość netto
Wartość 
brutto*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. ALB oznacz.** 8 000
2. ALT oznacz.** 40 000
3. AST oznacz.** 40 000
4. AMYL oznacz.** 17 600
5. CRP LX oznacz.** 64 000
6. TP oznacz.** 4 400
7. BIT‐T oznacz.** 23 200
8. BIL‐D oznacz.** 800
9. CL oznacz.** 6 400
10. NA oznacz.** 132 000
11. K oznacz.** 132 000
12. CHOL oznacz.** 24 000
13. RF oznacz.** 2800
14. ETANOL oznacz.** 3200
15. ALP oznacz.** 4 000
16. PHOSPH oznacz.** 16 400
17. GGTP oznacz.** 4 000
18. GLUK heksokin. oznacz.** 80 400
19. HbA1C oznacz.** 6 000
20. HDL oznacz.** 18 800
21. CK oznacz.** 1520
22. KREA Jaffe oznacz.** 100 800
23. UA oznacz.** 6 000
24. MG oznacz.** 11 200
25. ASO oznacz.** 800
26. UREA oznacz.** 30 000
27. TIBC oznacz.** 1680
28. TRIG oznacz.** 22 000
29. CA oznacz.** 30 000
30. IRON oznacz.** 8 800
31. LDH oznacz.** 1400
32. Białko w moczu oznacz.** 1920
33. album. W moczu oznacz.** 400

Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne 
odpowiednio do ilości wyżej podanych 

oznaczeń

Nr 
katalogowy

Wielkość 
opak.

Ilość opak.
Cena jedn. 

netto 1 opak.
Vat % Wartość netto

Wartość 
brutto*

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

* Wartość brutto = Wartość netto + Wartość Vat

** Oznaczenie = zwalidowany wynik badania
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Załącznik nr 2 do SIWZ

UWAGA! 

1.

2.

3.

4.

5.

Czynsz dzierżawny analizatora biochemicznego na 4 lata netto: ……………………………………

Czynsz dzierżawny analizatora biochemicznego na 4 lata brutto: …………………………………..

Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne.

Razem wartość zadania brutto: ……………………………………..

(suma wartości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych ‐ na 4 lata oraz czynszu dzierżawnego na 4 lata)

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………… ………………………………………………

miejscowość i data  pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Wykonawca może modyfikować (np. rozszerzyć zakres, dołączyć dodatkowe kolumny, wiersze, itp.) niniejszy formularz, pod warunkiem zachowania jego pierwotnej treści określonej przez Zamawiającego. 

Wyspecyfikowane parametry i ilości stanowią  wyniki wydane pacjentom. Do nich należy doliczyć ilości odczynników wymagane do wykonania rutynowej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, kontrole 
zewnątrzlaboratyryjne, kalibracji i ewentualne powtórki, rozcieńczenia.

Deklarowana częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej: codziennie wszystkie parametry na wszystkich poziomach i z częstotliwością zalecaną przez producenta.

W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości materiałów wskazanych powyżej (kolumna 2) do wykonania zaplanowanej ilości oznaczeń (kolumna 4), Wykonawca gwarantuje 
dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania założonej ilości badań bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania 
zaplanowanej ilości oznaczeń).

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ ILOŚCI OPAKOWAŃ ODCZYNNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH CZASU STABILNOŚCI PO OTWARCIU.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

Badania immunochemiczne

Lp. Oznaczenie Jedn. miary Ilość oznaczeń na 4 lata 
Nr 

katalogowy
Ilość oznaczeń 

z 1 opak.
Ilość opak.

Cena jedn. 
netto 1 opak.

Vat % Wartość netto
Wartość 
brutto*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. TSH oznacz.** 39 320
2. fT3 oznacz.** 7 080
3. fT4 oznacz.** 14 680
4. PRL oznacz.** 1340
5. hCG+beta oznacz.** 1600
6. CEA oznacz.** 1600
7. PSA oznacz.** 6 400
8. PCT oznacz.** 1340
9. CA‐125 oznacz.** 2400
10. Ferrytyna oznacz.** 1340
11. IgE total oznacz.** 2400
12. Troponina oznacz.** 22 000
13. CK‐MB‐mass oznacz.** 5 080
14. HBsAg oznacz.** 38 000
15. anty‐HBs oznacz.** 1340
16. Toxo‐IgG oznacz.** 1740
17. Toxo‐IgM oznacz.** 1340
18. anty‐HCV oznacz.** 34 680
19. HIV 4gen oznacz.** 2000

Kalibratory, kontrole, materiały zużywalne 
odpowiednio do ilości wyżej podanych 

oznaczeń

Nr 
katalogowy

Wielkość 
opak.

Ilość opak.
Cena jedn. 

netto 1 opak.
Vat % Wartość netto

Wartość 
brutto*

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

* Wartość brutto = Wartość netto + Wartość Vat

** Oznaczenie = zwalidowany wynik badania

UWAGA! 

1.

2.

3.

4.

5.

Czynsz dzierżawny analizatora immunochemicznego na 4 lata netto: ……………………………………

Czynsz dzierżawny analizatora immunochemicznego na 4 lata brutto: …………………………………..

Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne.

Razem wartość zadania brutto: ……………………………………..

(suma wartości odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych ‐ na 4 lata oraz czynszu dzierżawnego na 4 lata)

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………… ………………………………………………

miejscowość i data  pieczątka i podpis uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ ILOŚCI OPAKOWAŃ ODCZYNNIKÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH CZASU STABILNOŚCI PO OTWARCIU.

Wykonawca może modyfikować (np. rozszerzyć zakres, dołączyć dodatkowe kolumny, wiersze, itp.) niniejszy formularz, pod warunkiem zachowania jego pierwotnej treści określonej przez Zamawiającego. 

Wyspecyfikowane parametry i ilości stanowią  wyniki wydane pacjentom. Do nich należy doliczyć ilości odczynników wymagane do wykonania rutynowej kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, kontrole 
zewnątrzlaboratyryjne, kalibracji i ewentualne powtórki, rozcieńczenia.

Deklarowana częstotliwość kontroli wewnątrzlaboratoryjnej: codziennie wszystkie parametry na wszystkich poziomach i z częstotliwością zalecaną przez producenta.

W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę w ofercie ilości materiałów wskazanych powyżej (kolumna 2) do wykonania zaplanowanej ilości oznaczeń (kolumna 4), Wykonawca gwarantuje 
dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania założonej ilości badań bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania 
zaplanowanej ilości oznaczeń).
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Załącznik nr 3 SIWZ – Warunki graniczne  
 

Niespełnienie poniższych warunków skutkuje odrzuceniem oferty! 
1. Parametry graniczne analizatora biochemicznego 

L.p  FUNKCJA / PARAMETR 
PARAMETR 
WYMAGANY 

POTWIERDZE
NIE 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
TAK/NIE* 

DANE TECHNICZNE 

1. 
 

Aparat fabrycznie nowy (2013 rok) 
TAK 
 

 
 

2. 
Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne 
i bichromatyczne: punktu końcowego oraz 
kinetyczne; ISE –minimum Na.K,Cl,Lit 

TAK 
 

 
 

3. 
Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie,, 
pacjent po pacjencie,, 

TAK 
 

 

4.  Oprogramowanie operatorskie w j. polskim  TAK 
 

 

5. 
Bezobsługowe, wymieniane pojedynczo elektrody dla 
poszczególnych parametrów ISE 

TAK 
 

 

6. 
Praktyczna wydajność, bez ISE ponad 320 oznaczeń/ 
godzinę, wydajność ISE powyżej 50 ozn./godz. 

TAK 
 

 

7.  Priorytetowe badanie ‘’próbek cito’’  TAK     

8. 

Chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli na 
pokładzie analizatora zapewniające ich stabilność, bez 
konieczności wyjmowania odczynników po 
skończonej pracy 

TAK 

 

 

9.  Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku  TAK     
10.  Stacja wodna  TAK     

11. 
Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w 
materiale badanym  

TAK 
 

 

12. 
Możliwość barkodowego identyfikowania próbek i 
odczynników, czytnik barkodów 

TAK 
 

 

13. 
Monitorowanie poziomu ilości odczynników i statusu 
badanych próbek 

TAK 
 

 

14. 
Możliwość wykonywania badań z próbek 
pierwotnych, wtórnych i kubków pediatrycznych 

TAK 
 

 

15. 
Odczynniki płynne gotowe do użycia /bez 
dodatkowego przygotowywania przed wstawieniem 
do analizatora 

TAK 
 

 

16. 
Możliwość monitorowania stanu materiałów 
zużywalnych, czujnik poziomu płynów 

TAK 
 

 

17. 
Ilość dostępnych jednoczasowo parametrów na 
pokładzie min 30 

TAK 
 

 

18.  Zużycie wody do 2 litrów na godzinę  TAK     

19.  Manualna i automatyczna akceptacja wyników  TAK     

20. 

Wymagana współpraca z działającym w Centralnym 
Laboratorium Diagnostycznym (CLD) systemem 
informatycznym polegająca na dwukierunkowej 
wymianie danych pomiędzy analizatorem, a 
systemem informatycznym. Całkowity koszt 
dwukierunkowej integracji ponosi Wykonawca. 
Ponadto wykonawca zobowiązuje się do wymaganych 
w tym zakresie konfiguracji oraz zaprezentowania 
Zamawiającemu wyniku końcowego integracji, tj. 
przesłania z systemu informatycznego Wykonawcy 

TAK 
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działającego w CLD do analizatora listy roboczej, oraz 
odbioru w systemie Zamawiającego wyników z 
analizatora. W przypadku aktualizacji przez 
Wykonawcę oprogramowania analizatorów, w wyniku 
której integracja będzie działała nieprawidłowo, 
Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania 
umowy do poniesienia wszelkich kosztów związanych 
z naprawą dwustronnej komunikacji. 

21. 
Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem 
liniowości 

TAK 
 

 

22. 
Wbudowany program kontroli jakości; kontrola w 
czasie rzeczywistym, skumulowana kontrola 

TAK 
 

 

23. 
Możliwość dostawiania i wymiany odczynników 
dostępnych na pokładzie analizatora bez przerywania 
pracy 

TAK 
 

 

24. 
Możliwość stałego monitorowania poziomu 
odczynników i materiałów zużywalnych bez 
przerywania pracy analizatora 

TAK 
 

 

25.  Serwis autoryzowany przez producenta aparatu  TAK     

26. 

Gwarancja na analizator przez cały okres trwania 
dzierżawy/bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana 
części uszkodzonych i zużytych ‐ niewymienione w 
załączniku cenowym, bezpłatny przegląd roczny. 

TAK 

 

 

27. 
Instalacja, szkolenie personelu z zakresu obsługi 
analizatora potwierdzone – certyfikatem. 

TAK 
 

 

* Wykonawca deklaruje spełnienie bądź niespełnienie parametru, ewentualnie wpisuje wartości oferowane ‐ jeżeli 
dotyczy 
 
 
……………………………………………………        ………………………………………………… 
miejscowość i data            pieczątka i podpis uprawnionego 
                przedstawiciela Wykonawcy 
 
 

2. Parametry graniczne analizatora immunochemicznego 

L.p  FUNKCJA / PARAMETR 
PARAMETR 
WYMAGANY 

POTWIERDZE
NIE 

SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 
TAK/NIE* 

DANE TECHNICZNE 

1   Aparat nie starszy niż 2011 rok  TAK 
 

 

2  Metoda badań: chemiluminescencja   TAK 
 

 

3  Analizator pracujący w trybie ‘ pacjent po pacjencie’’  TAK 
 

 

4 
Możliwość dostawienia  próbek pilnych w każdym 
momencie pracy, ze swobodnym dostępem, bez 
przerywania pracy analizatora 

TAK 
 

 

5  Minimalna wydajność aparatu 80 oznaczeń / godzinę,   TAK     

6 
Szybkość otrzymania pierwszego wyniku do 
30 minut dot. wszystkich testów 

TAK 
 

 

7 
Możliwość wykonania 15 lub więcej oznaczeń z jednej 
próbki‐ co najmniej 15 testów na pokładzie 
analizatora jednocześnie 

TAK 
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8 

Gwarancja na analizator przez cały okres trwania 
dzierżawy bezpłatne naprawy, bezpłatna wymiana 
części uszkodzonych i zużytych – niewymienione w 
załączniku cenowym, bezpłatny przegląd roczny 

TAK 

 

 

9 
Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora 
zgodne z rekomendacjami producenta zawartymi w 
ulotkach odczynnikowych 

TAK 
 

 

10  Czujnik poziomu próbki  TAK     
11  Wbudowany system kontroli jakości  TAK     
12  Serwis autoryzowany przez producenta aparatu  TAK     

13 

Możliwość pobierania materiału bezpośrednio z 
próbek pierwotnych o różnej średnicy po 
odwirowaniu oraz z naczynek/ probówek 
pediatrycznych. 

TAK 

 

 

14 

Wymagana współpraca z działającym w Centralnym 
Laboratorium Diagnostycznym systemem 
informatycznym polegająca na dwukierunkowej 
wymianie danych pomiędzy analizatorem oraz 
systemem. Całkowity koszt dwukierunkowej integracji 
ponosi Wykonawca. Ponadto wykonawca 
zobowiązuje się do wymaganych w tym zakresie 
konfiguracji oraz zaprezentowania Zamawiającemu 
wyniku końcowego integracji, tj. przesłania z systemu 
informatycznego Wykonawcy działającego w CLD do 
analizatora listy roboczej, oraz odbioru w systemie 
Zamawiającego wyników z analizatora. W przypadku 
aktualizacji przez Wykonawcę oprogramowania 
analizatorów, w wyniku której integracja będzie 
działała nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się 
przez okres trwania umowy do poniesienia wszelkich 
kosztów związanych z naprawą dwustronnej 
komunikacji. 

TAK 

 

 

15 
Krzywa kalibracji zapisana w kodzie kreskowym 
odczynnika wczytywana automatycznie po 
wstawieniu odczynnika na pokład analizatora 

TAK 
 

 

16 
Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem 
liniowości 

TAK 
 

 

17 
Możliwość stałego monitorowania poziomu 
odczynników i materiałów zużywalnych 

TAK 
 

 

18 
Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w 
materiale badanym 

TAK 
 

 

19  Możliwość barkodowego identyfikowania próbek  TAK     

20 
Instalacja, szkolenie personelu/ zakończone 
wydaniem certyfikatów /. 

TAK 
 

 

21  Materiał kontrolny wieloparametrowy  TAK     

22 
Jednorazowe końcówki do pobierania materiału 
zabezpieczające przed carry‐over 

TAK 
 

 

23 
Automatyczne rozcieńczanie próbek poza zakresem 
liniowości 

TAK 
 

 

* Wykonawca deklaruje spełnienie bądź niespełnienie parametru, ewentualnie wpisuje wartości oferowane ‐ jeżeli 
dotyczy 
 
 
……………………………………………………        ………………………………………………… 
miejscowość i data            pieczątka i podpis uprawnionego 
                przedstawiciela Wykonawcy 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatorów 

 do wykonywania badań biochemicznych oraz immunochemicznych  
oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 

1. posiadania  uprawnień  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

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

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

 
........................................................         ....................................................................... 
miejscowość i data            pieczęć i podpis uprawnionego 

przedstawiciela Wykonawcy 
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(pieczęć firmowa) 
 

Oświadczenie 
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
odczynników i innych materiałów wraz z dzierżawą analizatorów 

 do wykonywania badań biochemicznych oraz immunochemicznych  
 

oświadczam, że: 

nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  na  podstawie  

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Zapoznałem się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń. 

 

 
....................................         .......................................................... 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA          PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO 

PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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......................................              .................................................... 

(pieczęć firmowa)                miejscowość i data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

  Wykonawca  ...................................................................................................  oświadcza,  że 

oferowany przedmiot zamówienia (podać nazwy): 

- ………………………… 

- ………………………… 

- ………………………… 

spełnia wymagania  określone  przepisami  ustawy  z  dnia  20 maja  2010  r.  o wyrobach medycznych  

(Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 ze zm.). 

 

 

 

 

 

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

              PIECZĘĆ I PODPIS UPRAWNIONEGO  

              PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY 
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Umowa nr …./PN/2013 
 
Zawarta w dniu …………… r. w Chojnicach pomiędzy: 
firmą 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
z  siedzibą  w  ………………………  wpisaną  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez 
……………………………………… pod numerem ………………………,/ zarejestrowaną w ……………………… pod numerem 
………………………,  
NIP: ………………………, REGON: ……………………… 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………… – ………………………………….. 
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą” 
a 
Szpitalem Specjalistycznym im. J. K. Łukowicza z siedzibą w Chojnicach (89‐600) przy ul. Leśnej 10,  
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051787  
NIP 555‐17‐83‐839, REGON: 000308169 
reprezentowanym przez: 
 
Dyrektora – Leszka Bonnę 
zwanym dalej „Zamawiającym”. 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§1 

1) Niniejsza umowa  zostaje  zawarta w wyniku  rozstrzygnięcia w dniu …………  r. postępowania o udzielenie 
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

2) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) wydzierżawienia Zamawiającemu analizatora biochemicznego ……………………………………………………..  
b) wydzierżawienia Zamawiającemu analizatora immunochemicznego ………………………………………………. 
c) dostawy Zamawiającemu odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów  i kontroli, zwanych 

dalej Odczynnikami,  do momentu  zrealizowania  założonej  na  czas  trwania  umowy  ilości  oznaczeń 
(określonych w Załączniku nr 2 do  SIWZ,  stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy) albo do 
końca terminu, na który umowa została zawarta ‐ w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

3) Ogólną  wartość  zamówienia  ustala  się  na  kwotę:  …………………………………  zł  brutto.  Słownie  złotych: 
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..  
a) W  przypadku  złożenia  przez  Zamawiającego  w  czasie  obowiązywania  umowy  zamówień 

jednostkowych  o  niższej wartości  niż  określona wyżej wartość  ogólna  zamówienia  (z wyłączeniem 
ogólnej wartości czynszu dzierżawnego analizatora określonej w § 7 ust. 4) umowy), Wykonawca nie 
może  żądać  od  Zamawiającego  złożenia  zamówień  do  wyczerpania  kwoty  ogólnej  wartości 
zamówienia. 

b) W  przypadku  niedoszacowania  przez Wykonawcę  w  ofercie  ilości  Odczynników  wystarczającej  do 
wykonania  zaplanowanej  na  czas  trwania  umowy  ilości  oznaczeń  (Załącznik  nr  1  do  umowy), 
Wykonawca  gwarantuje dostarczenie wszystkich  potrzebnych materiałów  do wykonania  tejże  ilości 
oznaczeń bez dodatkowych kosztów  (przekraczających ogólną wartość  zamówienia określona w § 1 
ust.  3  z  wyłączeniem  wartości  czynszu  dzierżawnego  określonej  w  §  7  ust.  4  umowy)  po  stronie 
Zamawiającego (do końca obowiązywania umowy bądź zrealizowania zaplanowanej ilości oznaczeń). 

4) Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  zastrzega  sobie możliwość 
zmian postanowień umowy w zakresie: 
a) ilości poszczególnego asortymentu  (w zakresie Odczynników) w trakcie realizacji umowy w ramach 

jej ogólnej wartości, 
b) zamiany  na  nowy  produkt  o  tych  samych  bądź  lepszych  parametrach  po  cenie  nie  wyższej  niż  

w  zaoferowanej  ofercie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania  równoważności  nowego 
wyrobu w stosunku do uprzednio zaoferowanego (bez konieczności podpisywania aneksu), 

c) numeru katalogowego produktu (bez konieczności podpisywania aneksu), 
d) liczby opakowań, 
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e) wymiany/uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy   wprowadzony zostanie do 
sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, 

f) sytuacji,  gdy wystąpi  przejściowy  brak  produktu  z  przyczyn  leżacych  po  stronie  producenta  przy 
jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 
umową, 

g) przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania  jej ogólnej 
wartości w pierwotnym terminie, 

h) zmiany ceny:  
o cena  jednostkowa  będzie  mogła  ulec  zmianie  na  skutek  zmiany  stawek  podatkowych  dla 

przedmiotu  zamówienia,  w  takim  przypadku  zmianie  ulega  cena  jednostkowa  brutto,  przy 
zachowaniu ceny jednostkowej netto, 

o cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy,  
i) wystąpienie o  zmianę  cen  jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć  się  z wyprzedzeniem, nie 

później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 
j) zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju 

niż wymienione w pkt. a) ‐ h), pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu 
zamówienia oraz wynagrodzenia, 

k) zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego  aneksu przez 
obie strony (z wyjątkiem punktu b i c). 

5) W  przypadku  opóźnienia w  zapłacie  ceny  Zamawiający  zobowiązany  jest  zapłacić Wykonawcy    odsetki 
według stopy ustawowej w skali roku. 

6) Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i że w związku z tym zostały im nadane 
następujące numery identyfikacji podatkowej: 

 Zamawiającemu: 555‐17‐83‐839, 
 Wykonawcy: ……………………………  

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości zamówienia, o której 
mowa w § 1 ust. 3, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający odstąpi od umowy przed 
upływem terminu, na który umowa została zawarta. 

8) Z  zastrzeżeniem  art.  145  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  karę 
umowną  w  wysokości  10%  ogólnej  wartości  zamówienia,  o  której  mowa  w  §  1  ust.  3  w  przypadku 
odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  powodu  udokumentowanych  okoliczności,  które 
uniemożliwiają  wykonanie  Wykonawcy  umowy,  a  za  których  powstanie  ponosi  odpowiedzialność 
Zamawiający. 

9) Jeżeli wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 2 

1) Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
a) zostanie ogłoszona przez odpowiednie organy upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
b) przeciwko  Wykonawcy  toczy  się  postępowanie  egzekucyjne,  w  wyniku  którego  zajęto  taką  część 

majątku  lub  takie  rzeczy  należące  do Wykonawcy,  że  nie  jest możliwe  dalsze wykonywanie  przez 
Wykonawcę niniejszej umowy, 

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn, 
d) Wykonawca  dwa  razy  nie  dostarczył  towaru  objętego  jednostkowym  zamówieniem  w  terminie 

wskazanym w § 3 ust. 4, przy czym opóźnienie w dostawie wyniosło nie mniej niż 7 dni lub dostarczył 
go w tym terminie, ale materiał ten posiada wady lub braki, o których mowa w § 4 ust. 4, 

e) zobowiązania Zamawiającego przejdą na mocy decyzji odpowiedniego organu na organ  założycielski 
Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający  opóźni  się  z  zapłatą w  terminie  określonym w  §  5  ust.  2,  należności  za  towar  objęty 

jednostkowym zamówieniem o 8 tygodni od upływu terminu zapłaty tych należności, 
b) Zamawiający bez podania przyczyn odmawia odbioru towaru objętego jednostkowym zamówieniem, 

3) Oświadczenie  o  odstąpieniu  z  przyczyn  wskazanych  w  §  2  ust  1)  lit.  c)  i  d)  winno  być  poprzedzone 
wezwaniem do należytego wykonania umowy wraz z podaniem terminu nie krótszego niż 7 dni na należyte 
wykonanie umowy. Dopiero bezskuteczny upływ przedmiotowego  terminu uprawnia  Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy. Odstąpienia dokonuje się na piśmie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
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Termin  odstąpienia  wynosi  14  dni  i  biegnie  od  daty  pokwitowania  odbioru  listu  zawierającego 
oświadczenie jednej ze stron o odstąpieniu od umowy. 

4) Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  za  jednomiesięcznym  okresem  wypowiedzenia, 
którego bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  jedna ze 
stron otrzymała pisemne oświadczenie drugiej strony o wypowiedzeniu umowy, 

5) Odstąpienie bądź wypowiedzenie umowy nie zwalnia Wykonawcy, aż do końca biegu terminu odstąpienia 
lub wypowiedzenia od: 
a) dokonywania  dostaw  towaru  zamówionego  przez  Zamawiającego  na  podstawie  jednostkowych 

zamówień  przed  złożeniem  lub  otrzymaniem  przez  Zamawiającego  oświadczenia  o  odstąpieniu  lub 
wypowiedzeniu umowy, 

b) dokonywania  dostaw  towaru  zamówionego  przez  Zamawiającego  na  podstawie  jednostkowych 
zamówień  po  złożeniu  lub  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  oświadczenia  o  odstąpieniu  lub 
wypowiedzeniu umowy. 

 
 

ODCZYNNIKI 
§3 

1) W zależności od swoich bieżących potrzeb Zamawiający w trakcie trwania niniejszej umowy będzie składał 
Wykonawcy jednostkowe zamówienia na dostawę towaru określonego w § 1 ust. 2c. 

2) Wartość każdej  z dostaw  zrealizowanych na podstawie  jednostkowego zamówienia ustalana będzie  jako 
iloczyn ilości zamówionego wyrobu i ceny jednostkowej za ten materiał wymienionej w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy.  

3) Zamówienia będą składane w następujący sposób: 
 pocztą elektroniczną: e‐mail ………………………@................................................ lub   
 faksem: numer ………………………………………………  lub 
 telefonicznie: numer ……………………………………... 

W przypadku zmiany powyższych danych Wykonawca informuje o zmianie Zamawiającego w formie pisemnej. 
Zamówienie winno być niezwłocznie potwierdzone zwrotnie przez Wykonawcę.  
4) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować otrzymane zamówienie w terminie 5 dni roboczych od daty jego 

otrzymania. 
5) Towar  objęty  jednostkowym  zamówieniem  Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  do  siedziby 

Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.  
 

§ 4 
1) Wykonawca odpowiada za rodzaj,  jakość,  ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczanego towaru 

objętego każdym jednostkowym zamówieniem. 
2) Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  dostarczany  towar,  równej  co  do  zakresu  

i terminu gwarancji producenta towaru. 
3) Bieg  terminu  obowiązywania  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  potwierdzenia  przez  Zamawiającego 

odbioru towaru objętego danym zamówieniem jednostkowym. 
4) W  przypadku  ujawnienia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  towaru,  Zamawiający  zawiadamia 

pisemnie Wykonawcę o wadach jakościowych lub brakach ilościowych. Zawiadamianie następować będzie 
w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 3 umowy. 

5) Reklamacje  ilościowe  Zamawiający  zgłaszać  będzie  Wykonawcy  w  formie  pisemnej  w  terminie  5  dni 
roboczych  od  daty  odbioru  danej  przesyłki.  Reklamacje  jakościowe  Zamawiający  zgłaszać  będzie 
Wykonawcy w formie pisemnej, niezwłocznie po wykryciu przyczyny reklamacji. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego ustosunkowania się do reklamacji Zamawiającego w terminie  
7 dni roboczych, liczonych od daty zgłoszenia reklamacji i, w przypadku jej uznania, do dokonania wymiany 
wadliwych Odczynników lub ich uzupełnienia na swój koszt w terminie 10 dni roboczych, liczonych od daty 
uznania reklamacji przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

1) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  za  dostawę  towaru  objętego  jednostkowym  zamówieniem  cenę 
odpowiadającą wartości  tego  zamówienia,  ustaloną w  sposób  określony w  §  3  ust.  2.  Cena  ta  zawiera 
podatek od towarów i usług. 
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2) Zapłata  za  dostawę,  o  której mowa w  ust.  1,  nastąpi  po  otrzymaniu  przez  Zamawiającego  prawidłowo 
wystawionej  faktury,  na  rachunek  bankowy Wykonawcy  wskazany  w  fakturze,  w  terminie  60  dni  od 
odebrania przez Zamawiającego towaru objętego danym jednostkowym zamówieniem. 

3) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 
§ 6 

1) W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje jednostkowego zamówienia w terminie wskazanym w § 3 ust. 
4 albo dostarczy go w tym terminie, ale materiały objęte jednostkowym zamówieniem posiadają wady lub 
braki,  o  których  mowa  w  §  4  ust.  4,  wówczas  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  
w wysokości 0,5%  (pięć dziesiątych procent) wartości  jednostkowego  zamówienia  za każdy dzień  zwłoki  
w dostawie. 

 
DZIERŻAWA ANALIZATORÓW 

§ 7 
1) Wykonawca oświadcza, że oddaje Zamawiającemu w dzierżawę następujący sprzęt medyczny: 

a) Analizator biochemiczny  – ………..……………..……………… 
b) Analizator immunochemiczny – ………..……………..……………… 

2) Wymieniony  w  ust.  1  sprzęt  posiada  wymagania  techniczne  wyszczególnione  w  ofercie  złożonej  
w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

3) Wykonawca oświadcza również, że sprzęt wymieniony w ust. 1, będący przedmiotem dzierżawy jest wolny 
od wad fizycznych, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie  jest przedmiotem 
żadnego postępowania prawnego albo zabezpieczenia prawnego ustanowionego na rzecz osób trzecich na 
podstawie czynności prawnej lub przez organy egzekucyjne w wykonaniu postępowania egzekucyjnego. 

4) Czynsz dzierżawy wynosi ogółem: …………… zł brutto. 
5) W ramach czynszu dzierżawy Wykonawca: 

a) dokona dostawy oraz  instalacji sprzętu wymienionego w ust. 1 w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego, 

b) w przypadku awarii, zobowiązany  jest na własny  rachunek dokonać naprawy  lub dostarczyć 
sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni roboczych od jej zgłoszenia, 

c) czas  podjęcia  naprawy  przez  serwis Wykonawcy  nie  może  przekraczać  24  godzin  (w  dni 
robocze) oraz 48 godzin (w dni świąteczne) od momentu zawiadomienia o awarii, 

d) w  przypadku  awarii  występującej  z  przyczyn  innych  niż  niewłaściwe  użytkowanie  przez 
użytkownika,  nieprzystąpienia  do  naprawy  lub  przekroczenia  terminu  naprawy  bądź 
niedostarczenia  lub  dostarczenia  z  opóźnieniem  sprzętu  zastępczego, Wykonawca  ponosi 
koszty  wykonania  oznaczeń  poza  laboratorium  Zamawiającego  (łącznie  z  transportem 
materiału  do  najbliższego  laboratorium)  –  płatność  odbywa  się  na  podstawie  rachunku 
wystawionego przez Zamawiającego, 

e) wymieni  sprzęt  wskazany  w  ust.  1  na  wolny  od  wad,  jeżeli  sprzęt  ten  zainstalowany  
u Zamawiającego posiada wady, które powodują, że sprzęt jest niezdatny do użytku, 

f) świadczyć  będzie  w  ramach  kwoty  czynszu  dzierżawnego  usługi  serwisowe  przez  okres 
obowiązywania  umowy  zgodnie  z  warunkami  gwarancji  technicznej  podanymi  w  ofercie 
przetargowej od dnia dostarczenia sprzętu wymienionego w ust. 1, 

g) zapewni  skorelowanie  wyników  oznaczeń  wykonywanych  na  oferowanym  sprzęcie  
i przedstawia dowód na korelację w formie wymaganej przez Zamawiającego, 

h) dostarczy dokumentację sprzętu wymienionego w ust. 1, w  języku polskim, w szczególności 
instrukcję obsługi, 

i) wyda gwarancję techniczną sprawności sprzętu, 
j) w ciągu 7 dni od dostarczenia sprzętu medycznego zobowiązuje się do organizacji szkolenia 

pracowników w zakresie obsługi poszczególnej aparatury medycznej, 
k) w  przypadku  stwierdzenia  przez Wykonawcę  dokonywania  przez  Zamawiającego  napraw, 

przeróbek  lub  modyfikacji  przedmiotu  dzierżawy  przez  osoby  nieupoważnione,  a  także 
korzystania z akcesoriów  innych niż zalecane przez Wykonawcę  lub Odczynników  innych niż 
dostarczane  przez Wykonawcę  i  stwierdzenia,  że wpłynęło  to  negatywnie  na  jakość  pracy 
przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 
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§ 8 
1) Przekazanie wraz z instalacją i uruchomieniem sprzętu wymienionego w § 7 ust. 1 nastąpi nie później niż  

w  terminie  5  (pięciu)  tygodni  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy  na  podstawie  protokołu  zdawczo‐
odbiorczego sporządzonego i podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli stron. 

2) Do  czasu  protokolarnego  odbioru  sprzętu  wymienionego  w  §  7  ust.  1  przez  Zamawiającego  ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę. 

 
§ 9 

1) Zamawiający  zobowiązuje  się  korzystać  ze  sprzętu  medycznego  zgodnie  z  jego  właściwościami  
i przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartym w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 5 pkt h.  

2) Koszty  części  zamiennych,  które  uległy  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  z  winy  Zamawiającego,  obciążają 
Zamawiającego. 

3) Zamawiający zobowiązany  jest do niezwłocznego zawiadamiania Wykonawcy o okolicznościach opisanych 
w § 7 ust. 5 pkt b lub e. Zawiadomienia dokonuje w jeden ze sposobów określonych w § 3 ust. 3 umowy.  

4) Wykonawca  zobowiązany  jest  w  każdym  przypadku  potwierdzić  otrzymanie  zawiadomienia  przez 
przesłanie  Zamawiającemu  faksem  pisma  potwierdzającego  jego  odebranie  i  określającym  termin 
przybycia  upoważnionego  pracownika  Wykonawcy  w  celu  podjęcia  decyzji  co  do  tego,  którą  
z czynności opisanych w § 7 ust. 5 pkt b lub e należy podjąć. 

5) W przypadku  gdy Wykonawca  – mimo  zawiadomienia o  awarii  sprzętu wymienionego w  § 7 ust. 1  lub 
istnieniu w nim wady – nie skieruje do Zamawiającego upoważnionego pracownika lub naruszony zostanie 
termin  wskazany  w  §  7  ust.  5  pkt  b  lub  c,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  
w wysokości 0,2% ogólnej wartości zamówienia (§ 7 ust. 4) za każdy dzień do momentu podjęcia czynności 
serwisowych przez pracownika Wykonawcy  lub oddania naprawionego sprzętu do użytku (niezależnie od 
obowiązku  poniesienia  przez  Wykonawcę  kosztów  określonych  w  §  7  ust.  5)  lit.  d)  umowy). W  tym 
przypadku Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową. 

6) Jeżeli wysokość kary umownej wymienionej w ust. 5 nie pokrywa szkody poniesionej przez Zamawiającego 
może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 10 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz dzierżawny w 48 równych ratach po ………….. zł brutto. 
2) Pierwsza  rata  zostanie  zapłacona  za miesiąc ………………… 2013  r. Każda  z następnych  rat płatna  jest po 

upływie kolejnego miesiąca kalendarzowego. 
3) Zapłata  raty  czynszu  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Zamawiającego  prawidłowo 

wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Każda rata zawierać będzie 
przypadający na nią podatek od towarów i usług. 

4) Po  okresie  obowiązywania  umowy  przedmiot  dzierżawy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  przez 
Zamawiającego w sposób i w terminie analogicznym do określonego w § 8 umowy. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 12 

1) Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  jakości  wykonywanych  usług  zgodnie  z  postanowieniami 
niniejszej umowy. 

2) W  imieniu  zamawiającego  kontroli  dokonywać  będą  upoważnione  osoby  legitymujące  się  pisemnym 
upoważnieniem do kontroli. 

 
§ 13 

1) Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony (48 m‐cy) od dnia ………… do dnia …………………. . 
2) Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
3) Załączniki wymienione w niniejszej umowie stanowią jej integralną część. 

 
§ 14 

1) Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze 
negocjacji. W wypadku,  gdy  strony nie osiągną porozumienia w  ciągu  jednego miesiąca od wystąpienia 
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spornej okoliczności, wówczas każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2) Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  chyba,  że  Zamawiający  przewidział  możliwość 
wprowadzenia takich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany. 

3) W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy nie  leży w  interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4) Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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