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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza 

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 
 
 

Chojnice: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z 

DZIERŻAWĄ MIKROSKOPU DO IMMUNOFLUORESCENCJI, ZESTAWU APARATURY DO METODY 

WESTERN-BLOT ORAZ ANALIZATORA DO OZNACZENIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I IDENTYFIKACJI 

DROBNOUSTROJÓW 

 

Numer ogłoszenia: 358500 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach , ul. Leśna 10, 89-600 

Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, 

MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ MIKROSKOPU DO IMMUNOFLUORESCENCJI, 

ZESTAWU APARATURY DO METODY WESTERN-BLOT ORAZ ANALIZATORA DO OZNACZENIA 

LEKOWRAŻLIWOŚCI I IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, testów, materiałów diagnostycznych wraz  

z dzierżawą mikroskopu do immunofluorescencji, zestawu do metody Western Blot oraz analizatora 

do oznaczenia lekowrażliwości i identyfikacji drobnoustrojów (patrz - formularz asortymentowo - 

cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - załącznik nr 2 oraz opis przedmiotu zamówienia - 

parametry techniczne - załącznik nr 3 do SIWZ). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.45.20-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM  

I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

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. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
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 Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową nie mniejszą niż 80% wartości przedmiotu zamówienia składanej oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  

i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 

czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

•  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• 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, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

•  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 
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

•  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

•  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10  

i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 
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• 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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• inne dokumenty 

1. Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 2. Oświadczenie, że 

oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone ustawą z dnia 20 maja 2010 r.  

o wyrobach medycznych. 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. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków 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 III. 4.2 niniejszego ogłoszenia. 2. 

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). 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmian w przyszłej umowie w zakresie: a) ilości poszczególnego asortymentu 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)sytuacji, gdy wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego 

umową e)przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania jej 

ogólnej wartości w pierwotnym terminie, f)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, g) wystąpienie 

o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się z wyprzedzeniem, nie później niż 14 

dni przed proponowaną datą zmiany cen, h) zmiana umowy będzie możliwa jeżeli zajdzie obiektywna 

konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione w pkt. a - f), pod warunkiem, że zmiana 

nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia, i) zmiany wprowadzone do 

umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego aneksu przez obie strony (z wyjątkiem 

punktu b i c), 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.szpital.chojnice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny 

im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych, parter p. 208-209. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 

godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza, ul. Leśna 10,89-600 Chojnice, dział 
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zam. publ.,parter p.208-209;os. upoważnione do przyjęcia ofert: A. Wutrych, A. Tuszkiewicz-Rudnik, 

M. Bramańska. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 11 

pozycji (1.Test na Lamblie w kale; 2.Mocz kontrolny normaly i patologiczny do kontroli pasków 

testowych do aparatów Miditron Junior i cobasU411; 3.Testy do oznaczeń krwi utajonej w kale (test 

kasetkowy, czułość 10ng/ml); 4.Płyn do liczenia płytek krwi met. komorową; 5.Barwniki do barwienia 

rozmazów krwi obwodowej i szpiku: May-Grunwald , Giemsa, Bufor fosforanowy pH 7,2 do 

rozcieńczania Giemsy; 6.Barwniki i inne odczynniki do oznaczeń resztek pokarmowych w kale: Sudan 

III, Płyn Lugola; 7.Kwas octowy 80% wykorzystany do oznaczania resztek pokarmowych w kale; 8.Do 

płynu mózgowo-rdzeniowego:Pandy ego,Nonne Apelta,Samsona; 9.Paski uniwersalne pH 0,0-12,00; 

10.Olejek imersyjny do mikroskopii; 11.Barwnik do retikulocytów. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienie niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielny na 

21 pozycji (testy jakościowe; lateksowe; kasetkowe;testy do identyfikacji Streptococcus pneumoniae w 

moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym;testy LAL do oznaczania obecności endotoksyn w wodzie do 

płukania dializatorów, oparty na amebocytach Limulus). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7A. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 7B. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 7C. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 8A. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 8B. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 8C. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 8D. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 8E. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie nr 9. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie nr 10. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielny na 5 

pozycji (Sporal A, Sporal S, surowice). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie nr 11. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7.  

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zadanie nr 12A. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie nr 12B. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zadanie nr 12C. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.45.20-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zadanie nr 12D. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia niepodzielny. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie nr 12E. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia podzielny na 2 

pozycje (Identyfikacja i lekowrażliwość Ureoplasma, Mycoplasma; Badanie lekowrażliwości grzybów 

metodą mikrobulionową dla 9 i więcej chemioterapeutyków). 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 358500-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, testów, 
materiałów diagnostycznych wraz z dzierżawą mikroskopu do immunofluorescencji, zestawu 
do metody Western Blot oraz analizatora do oznaczenia lekowrażliwości i... 
Termin składania ofert: 2013-09-12  

 

Numer ogłoszenia: 182585 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 

 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358500 - 2013 data 04.09.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, woj. 
pomorskie, tel. 052 3956974, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. 
J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zam. publ., parter p.208-209;  
os. upoważnione do przyjęcia ofert: A. Wutrych, A. Tuszkiewicz-Rudnik, M. Bramańska. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. 
J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zam. publ., parter p.208-209;  
os. upoważnione do przyjęcia ofert: A. Wutrych, A. Tuszkiewicz-Rudnik, M. Bramańska. 
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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 358500-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników, testów, 
materiałów diagnostycznych wraz z dzierżawą mikroskopu do immunofluorescencji, zestawu 
do metody Western Blot oraz analizatora do oznaczenia lekowrażliwości i... 
Termin składania ofert: 2013-09-12  

 

Numer ogłoszenia: 186063 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358500 - 2013 data 04.09.2013 r. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, woj. 
pomorskie, tel. 052 3956974, fax. 052 3956505. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). 
• W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22. 
• W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba 

części: 23. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: ZAŁĄCZNIK. 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dodaje w ZAŁĄCZNIK I - 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH część nr 23; NAZWA: Zadanie nr 13; 1) 
Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Profil czynników 
infekcyjnych w układzie pokarmowym; 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
33.69.65.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 


