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Słowniczek 

 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

- „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- „Zamawiający” – Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy; 

- „Postępowanie” – zespół czynności prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie SIWZ  
w celu udzielenie zamówienia publicznego; 

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.U. z 2017r., poz. 1579); 

- „Zamówienie” – niniejsze postępowanie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany  
w punkcie 3 SIWZ; 

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
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1. Informacje o Zamawiającym 

Zamawiający: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100   Łęczyca 

 

tel.  24 388 2601 

fax  24 388 2264 

Regon: 610320540 

NIP: 775-10-58-587 

KRS: 0000051310 

e-mail: zozleczy@zozleczyca.pl 

www.zozleczyca.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony 
 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579), przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie prowadzono dialogu technicznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  DO  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH 

NA  POTRZEBY  ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup i dostarczenia przez Wykonawcę) do Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Łęczycy towaru w postaci odczynników do badań immunochemicznych. 

Rodzaj i ilości oznaczeń jaki Zamawiający zamierza przeprowadzić w okresie trwania umowy 
przedstawia załącznik nr 9a do SIWZ. 

Do powyższego zestawienia Wykonawca zaoferuje odpowiednie odczynniki, których spektrum 
działania zapewni minimalizację kosztów badań. 

Ilość zamawianych odczynników wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego.  
Zamawiający zapłaci za faktycznie zamówioną i dostarczoną ilość odczynników. 

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na odczynniki 
do oznaczeń immunochemicznych, to faktyczna wielkość zamówienia może się różnić od podanej 
planowanej ilości zamówionych odczynników, jednak nie więcej niż 20%. 

Zamówienie może być skierowane do dotychczasowego wykonawcy w sytuacjach, w których nabywanie 
odczynników z innego źródła i o innych właściwościach fizyko-chemicznych wiązałoby się z 
koniecznością zmian infrastruktury technicznej umożliwiającej wykorzystania tych odczynników. 
 
Warunkiem zakupu odczynników będzie umożliwienie Zamawiającemu dzierżawy analizatorów 
przystosowanych do pracy na tych odczynnikach. 
Wykonawca dostarczy analizator automatyczny główny i analizator typu "backup" możliwy do 
postawienia na stole - w pełni kompatybilny programowo i odczynnikowo z analizatorem głównym. 
Podstawowe oczekiwane parametry techniczno-eksploatacyjne opisano w tabeli stanowiącej załącznik 
nr 9b do SIWZ. 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
http://www.zozleczyca.pl/
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Analizator musi posiadać możliwość oznaczania wszystkich pozycji wymienionych w załączniku nr 9a 
do SIWZ. Analizator zapewni pełne wykorzystanie zakupionych odczynników. 
 

Analizatory udostępnione do dzierżawy powinny być kompletne i z właściwym wyposażeniem, gotowe 
do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 
 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu analizatory wraz z towarzyszącymi im urządzeniami i 
zainstaluje je oraz w/w urządzenia towarzyszące we wskazanym miejscu, a także dokona niezbędnej 
regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów pracy wszystkich podzespołów do zgodności z 
obowiązującymi przepisami. Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel w zakresie obsługi 
analizatora i towarzyszących mu urządzeń. 
 
W ramach kosztów dzierżawy Wykonawca zapewni utrzymania urządzenia, tj. serwisowanie, części 
zamienne w całym okresie trwania umowy - koszty dzierżawy mają obejmować również utrzymanie 
analizatorów w pełnej sprawności techniczno-użytkowej (w tym obsługa serwisowa urządzeń).  

Wykonawca przekaże bezpłatnie Zamawiającemu wytyczne do przygotowania infrastruktury 
pomieszczeń, w których zainstalowany będzie analizator. 
Celem zapewnienia prawidłowych warunków pracy analizatora Wykonawca zapewni właściwą 
klimatyzację pomieszczenia. Wykonawca również stworzy warunki do odpowiedniego 
przechowywania dostarczanych odczynników. 

Zamawiający uzna wykonanie instalacji urządzenia z chwilą podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego z przekazaniem całej niezbędnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie urządzenia 
do użytkowania w ZOZ w Łęczycy. 
 

Oferowane odczynniki muszą posiadać wszelkie niezbędne, świadectwa rejestracji  
i dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce. Zamawiający dopuszcza asortyment 
spełniający wszystkie wymogi określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. O wyrobach medycznych 
(Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) wraz z późniejszymi zmianami. 
 

Urządzenie udostępnione do dzierżawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też - w przypadku ich braku – 
europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm 
przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, 
polskich norm, polskich aprobat technicznych. 

Za właściwe dokumenty Zamawiający uzna również świadectwa CE (przetłumaczone na język 
polski) lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych. 
 

Wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia odbędą się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom określonej części zamówienia, 
przy czym Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
Za wykonane dostawy Zamawiający będzie płacił przelewem na konto Wykonawcy w czasie nie 
krótszym niż 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 

Kod CPV wg grupy 336 słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (33.69.65.00-0, tj. 
odczynniki laboratoryjne). 
 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy, tj. 221.000,-euro. 
 
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną własną ofertę.  
Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
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4. Termin wykonania zamówienia 

Okres obowiązywania kontraktu: 24 miesiące od daty wskazanej w umowie. 
Rozpoczęcie dostaw odczynników oraz przekazanie analizatora do użytkowania nastąpi  
nie później niż 14 dni od daty podpisania umowy. 
Kolejne partie odczynników dostarczane będą sukcesywnie, partiami nie później  
niż w zadeklarowanym w ofercie terminie dostawy licząc od chwili zamówienia poszczególnych partii. 

5. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w niniejszej 
SIWZ, a także: 
 
I. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy, tj. warunki, dotyczące: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawców, którzy posiadają kompetencje 
lub uprawnienia do obrotu odczynnikami chemicznymi do zastosowań w służbie zdrowia w 
Polsce, tzn. że są wpisani do rejestru działalności gospodarczej w zakresie objętym 
przedmiotem zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo oświadczenia, 
że nie mają obowiązku posiadania takich wpisów lub zezwoleń; 

2) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie 
zamówienia; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 
- zawartej ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony)z tytułu prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zarówno w zakresie deliktowym, jak i 
kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za 
produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i 
wszystkie zdarzenia nie niższą niż 50.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt 
nie może być niższy niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem  będzie można 
przedstawić przed zawarciem umowy 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej gwarantującej należyte wykonanie 
zamówienia; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który posiada zdolności 
techniczne lub zawodowe gwarantujące wykonanie zamówienia i w okresie ostatniego roku 
wykonał co najmniej trzy dostawy odczynników chemicznych z asortymentem podobnym do 
niniejszego zamówienia i o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 
- wykazu dostaw (o wartościach porównywalnych z niniejszym postępowaniem) 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatniego 1 roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
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załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie.  
Za dowód należytego wykonania Zamawiający przyjmie referencje bądź inne dokumenty 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; przez podmiot, na rzecz którego 
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane. Zamawiający zamiennie przyjmę oświadczenie wykonawcy. 
 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej 
sytuacji, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, będzie 
polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 
Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 

a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 

b) dokumentów dotyczących w szczególności:  
- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani załączyć w 
ofercie właściwe oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 
Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania 
 
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawców: 

- jeżeli wykonawcy ci lub osoby o których mowa w ust. 1 pkt 14 Ustawy, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy z: 

a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji i przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Ustawy 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

- którzy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy, co doprowadziło do rozwiązania 

umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

 

- którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 Ustawy, chyba że wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 
 
 
 
 
 
 

II. nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 Ustawy  

Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ. 
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W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
może zażądać następujących dokumentów: 

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

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

 
Jeżeli wykonawca będzie miał siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej powinien złożyć 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

- 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 ofert), 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

Inne dokumenty 

 
W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Wykonawcy ci – przed zawarciem Umowy z Zamawiającym – są 
zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu Umowy określającej podstawy i zasady wspólnego 
ubiegania się o udzielenie zamówienia. 
 
W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum 
spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, 
potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W 
związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, 
o których mowa w punkcie 5 SIWZ wraz z właściwymi załącznikami. W zakresie dokumentów i 
oświadczeń dotyczących przedmiotu zamówienia wystarczające będzie przedłożenie wraz z ofertą 
jednego kompletu dokumentów. W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum Zamawiający 
będzie wzywał do złożenia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, 
chyba, że umowa konsorcjum zostanie złożona w ofercie przetargowej. 
 
Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń złożonych w 
postępowaniu. Wzory oświadczeń zawarte są w odpowiednich załącznikach do SIWZ. 
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Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający wszystkie opisane wyżej 
warunki. 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu powyższym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej, 
zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w sposób pisemny. 

2. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować wyłącznie na adres: 
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca. 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną - adres poczty 
elektronicznej: zozleczy@zozleczyca.pl,  za pomocą telefaksu - fax nr: 24 388 2264 - jedynie jako 
sposób pomocniczy do podniesienia szybkości procedowania – tak przekazana korespondencja 
będzie przez Zamawiającego traktowana jako niezobowiązująca informacja o mającej nadejść 
właściwej korespondencji pisemnej  

4. Zamawiający żąda od Wykonawców, aby wszelka korespondencja przekazana do Zamawiającego 
telefaksem lub drogą elektroniczną była niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej przekazanej 
osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego. 

5. Korespondencję przekazaną telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli jej treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 

6. Zamawiający nie zajmie stanowiska w żadnej sprawie zgłoszonej przez Wykonawcę, jeżeli 
korespondencja skierowana w innej niż pisemna formie nie zostanie potwierdzona pisemnie  
w ciągu 3 dni. 

 

Osoby występujące do Zamawiającego w imieniu Wykonawcy powinny posiadać stosowne umocowanie 
prawne, które należy okazać przy każdym pierwszym wystąpieniu. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- Kierownik Zespołu Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej  ZOZ w Łęczycy (nadzór merytoryczny),  
tel. 24 388 2601 wewn. 164  w godz. 900 - 1000, 

- Specjalista ds. Zamówień Publicznych  (prowadzenie procedury przetargowej),  tel. 24 388 2601 
wewn. 205  w godz. 900 - 1000. 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 12 150,-zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto 
pięćdziesiąt).  Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy. 

Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
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. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  
tj. BGK o/Łódź nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002, przy czym kwota przelewu powinna wpłynąć  
na konto Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny określonej jako ostateczny termin składania ofert. 
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentacji 
przetargowej. 

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Zgoda Wykonawcy na 
przedłużenie okresu związania ofertą jest związana z wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu 
ważności wadium - gdyby przedłużenie okresu ważności wadium nie było możliwe Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
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Wykonawcy, którzy nie przedłożą do wglądu komisji dowodów wniesienia wadium 
przetargowego będą traktowani jako niespełniający wymagań przetargu i na tej podstawie  
ich oferty zostaną odrzucone. 
 
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium po wcześniejszym wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  
o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie złożył 
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, 
w przypadku gdy: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

9. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu 
składania ofert. 

Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający ma prawo zwrócenia się do Wykonawców 
o przedłużenie terminu związania ofertą na czas określony. 

O zamiarze przedłużenia okresu ważności ofert Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich 
Wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. 

W przypadku przedłużenia terminu ważności oferty nie będzie możliwa modyfikacja żadnego z 
dokumentów tworzących ofertę. W szczególności wykluczone jest proponowanie zmian w ofercie 
skutkujących podwyższeniem ceny ofertowej. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 
 
Dokumenty w ofertach mają być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez wykonawcę. 

Gdy złożona kopia dokumentu okaże się nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej jego kopii. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego wniosek, w/w oryginalne dokumenty po otwarciu ofert, 
pozostawiając w ich miejsce właściwe kserokopie. 

Wymagane zaświadczenia powinny mieć ważność na dzień określony jako ostateczny termin 
składania ofert. 
 
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z 
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tłumaczeniem na język polski. Wszystkie kartki oferty powinny być spięte oraz zaparafowane lub 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby 
Uprawnione”). Umocowanie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo 
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec wykonawcy, będącego osobą 
fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego wypisu 
z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię). 

Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno 
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum 
w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 
 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania żadnych zmian w edycji dokumentów stanowiących 
załączniki (tabele, wzór umowy, oświadczenia, formularz-oferta) do niniejszej specyfikacji, które 
później stanowią elementy składowe oferty. Załączniki te należy jedynie uzupełnić w wolnych 
miejscach w sposób wyraźnie wyróżniający się od treści głównej dokumentu. Ewentualne zmiany 
mogą nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji. Oferty zawierające 
załączniki o treści zmienionej bez akceptacji Zamawiającego zostaną odrzucone jako niespełniające 
wymagań SIWZ. 

1) Zawartość dokumentacji ofertowej 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) dowód wniesienia wadium 
b) formularz oferty (Zał. nr 1 do SIWZ), 
c) zaakceptowane projekty umowy (Zał. nr 2a i 2b do SIWZ), 
d) oświadczenie w sprawie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3 do SIWZ), 
e) oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 4 do SIWZ), 
f) oświadczenie w sprawie  należytego wykonaniu kontraktów (Zał. nr 5 do SIWZ), 
g) oświadczenia w sprawie rejestracji i dopuszczenia odczynników do użytku w służbie zdrowia 

(Zał. nr 7 do SIWZ), 
h) oświadczenia w sprawie obowiązku podatkowego (Zał. nr 8 do SIWZ), 
i) Zestawienie asortymentowo-ilościowe odczynników (wg. Zał. nr 9a do SIWZ),, 
j) Zestawienie parametrów analizatorów (wg. Zał. nr 9a do SIWZ),, 
k) dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu - wyszczególnione w punkcie 5 

niniejszej SIWZ. 
 
Złożona dokumentacja przetargowa ma być przygotowana w sposób uporządkowany zgodnie  
z kolejnością przedstawioną powyżej. 

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych, informacyjnych) mają one stanowić odrębną część niezłączoną z ofertą w 
sposób trwały i oznaczone jako „Materiały informacyjne – poza ofertą”. 

2) Opakowanie i oznakowanie ofert 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu 
(kopercie) oznaczonym napisem: „Oferta na dostawę odczynników chemicznych do immunochemii 
– nie otwierać przed dniem ………….. , godz ……”.Na opakowaniu oferty, w sposób wyraźny, należy 
podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić Zamawiającemu zwrot nie otwartej oferty w przypadku 
dostarczenia jej po terminie. 

W przypadku wysłania oferty pocztą koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, tj.: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100    Łęczyca 
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3) Zmiana lub wycofanie oferty 

1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu sposobu postępowania: 

a) koperty zawierające zmianę treści oferty powinny być oznaczone napisem: 

Przetarg nieograniczony, dostawa odczynników chemicznych do immunochemii 

– ZMIANA  OFERTY 

b) koperty zawierające dokumenty deklarujące wycofanie oferty powinny być oznaczone 
napisem: 

Przetarg nieograniczony, dostawa odczynników chemicznych do immunochemii 

– WYCOFANIE  OFERTY 

2. Żadna oferta nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert. 

Treść dokumentów przetargowych należy odczytywać wraz z ewentualnymi wprowadzonymi zmianami. 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Składanie ofert 

Oferty należy składać w pok. nr 24 (Sekretariat) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy  
ul. Zachodniej 6 nie później niż do dnia 26.10.2018r. do godz. 1200. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 

W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do 
terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

2) Otwarcie ofert 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.10.2018r. o godz. 1230 w pok. nr 22 w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. 

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców, 
ale ich obecność nie jest obowiązkowa. 

Otwarcie ofert poprzedzone będzie stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz policzeniem 
otrzymanych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. 

Oferty otwierane będą wg następującego porządku: 

a) jako pierwsze rozpatrzone będą koperty oznaczone napisem „Wycofanie oferty”. Oferty 
wycofane nie będą otwierane. 

b) jako drugie rozpatrzone i otwarte zostaną koperty z napisem „Zmiana oferty” 

c) jako trzecie zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których 
stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa (firma) oraz adres (siedziba) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, a także informacje służące do oceny ofert w 
ramach przyjętych kryteriów. Informacje powyższe odnotowywane zostaną w protokole postępowania. 
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom na ich wniosek. 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Ceną ofertową w rozumieniu Zamawiającego będzie całkowita cena brutto zawierająca wszystkie 
opłaty łącznie z podatkiem VAT, które poniesie Zamawiający w związku z zakupem i dostarczeniem 
towaru przez Wykonawcę do ZOZ w Łęczycy. 

W cenę powinny być włączone wszelkie ew. udzielone rabaty, promocje lub upusty. 

 
Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz.U. z 2014 poz. 915 z późn. zm.).  
 
Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadziło do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z póź. zm.).  
 
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 
wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  
 

Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków finansowania i płatności. 

Zamawiający oczekuje co najmniej 30 dniowego terminu płatności liczonego od dnia przedłożenia faktury. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej,  
tj. w złotych polskich (PLN). 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert - 
znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert 

Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- cena zakupu odczynników  - 60% 
- koszty dzierżawy-eksploatacji analizatorów - 30% 
- termin dostarczania odczynników -   10% 

Ocena za poszczególne kryteria dokonywana będzie w oparciu o przedstawione przez wykonawcę 
materiały w ofercie. Oferty będą oceniane w oparciu o przyjęte kryteria i przeliczane wg. zasad 
proporcjonalności. 
 
Składając ofertę cenową na odczynniki wykonawca przedstawi: 
1. koszt odczynników i materiałów towarzyszących do wykonania w ciągu 24 miesięcy, oznaczeń 

opisanych w tabeli nr 9a stanowiącej załącznik do SIWZ, 
2. koszt 1 oznaczenia na zaoferowanym analizatorze. 

W kosztach 1 oznaczenia (przy wykorzystaniu analizatora przez 7 dni w tygodniu) muszą być 
uwzględnione: 

- koszty odczynników, 
- koszty materiałów dodatkowych oraz inne koszty eksploatacyjne, przy codziennej kontroli aparatu, 

3. koszty dzierżawy analizatorów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (np. komputer, monitor, drukarka 
laserowa, UPS i inne) przez okres 24 miesięcy i w rozbiciu na okresy miesięczne wraz z kosztami 
utrzymania urządzeń, tj. serwisowanie, części zużywalne, 
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4. całkowity koszt kontraktu w okresie 2 lat. 

 

Łączna cena ofertowa obejmować będzie cenę odczynników i materiałów dodatkowych do wykonania 
ww. ilości oznaczeń oraz czynsz dzierżawny (w tym koszt utrzymania urządzeń). 

Wysokość czynszu dzierżawnego za korzystanie z analizatorów Wykonawca określi całościowo,  
tzn. dla całego 2 letniego okresu trwania kontraktu wraz z przeliczeniem tych kosztów na czynsz  
1 miesięczny. 

Cenę odczynników Wykonawca określi jako zsumowaną wartość odczynników dostarczonych w ciągu 
zakładanego okresu trwania kontraktu (2 lata). Wykonawca załączy do oferty wykaz asortymentowo-
cenowy oferowanych odczynników oraz innych materiałów (wg wzoru przedstawionego w tabeli - 
załącznik nr 9a do niniejszej SIWZ). 

Cena ofertowa zakupu odczynników musi obejmować wszystkie opłaty łącznie z podatkiem VAT, 
które poniesie Zamawiający w związku z zakupem i dostawą odczynników do magazynu ZPDL ZOZ 
w Łęczycy.  

W cenę powinny być włączone wszelkie ew. udzielone rabaty, promocje lub upusty. 

Najwyżej oceniona będzie oferta z najniższą ceną - najniższy całkowity koszt realizacji zamówienia. 
Pozostałe – proporcjonalnie niżej. 

Koszty eksploatacji analizatorów rozpatrywane będą jako koszty dzierżawy i koszty obsługi 
serwisowej dzierżawionych analizatorów i urządzeń towarzyszących. 
W cenę powinny być włączone wszelkie ew. udzielone rabaty, promocje lub upusty. 
Najwyżej oceniona będzie oferta z najniższą ceną - najniższy całkowity koszt utrzymania analizatorów 
i urządzeń towarzyszących (łączne koszty dzierżawy i obsługi serwisowej w całym okresie 
obowiązywania umowy). Pozostałe – proporcjonalnie niżej. 

Oceniając termin dostarczenia odczynników Zamawiający pod uwagę będzie brał termin dostawy 
liczony od dnia złożenia zamówienia do dnia faktycznego (fizycznego) dostarczenia zamówionej partii 
odczynników do magazynu ZPDL ZOZ w Łęczycy. Najwyżej oceniona będzie oferta z najkrótszym 
terminem dostarczenia. Pozostałe, proporcjonalnie niżej. 

W toku oceniania oferty Zamawiający może zażądać od wykonawców wyjaśnień dot. treści oferty. 

Oceniając ofertę Zamawiający postępował będzie wg. poniższego opisu: 

1) Sposób obliczania wartości punktowej 

Punktacja obliczana będzie wg następujących zasad: 

- wartość punktowa ceny: 

WC = 80 x Cn / Cb 

gdzie: 

Cb  - cena badanej oferty, 

Cn  - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa), 

 
- wartość punktowa za koszty eksploatacji: 

WK = 15 x Kb / Kn 

gdzie: 

Kb  - koszty eksploatacji dotyczące sprzętu dot. badanej oferty 

Kn  - najniższe koszty eksploatacji spośród ważnych ofert, 

 
- wartość punktowa za termin dostarczenia odczynników: 

WP = 5 x Db / Dn 

gdzie: 

Db  - termin dostarczenia odczynników dot. badanej oferty 

Dn  - najkorzystniejszy termin dostarczenia odczynnikó- spośród ważnych ofert (najkrótszy). 
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2) Ocena końcowa oferty 

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg 
następującego algorytmu: 

W = WC + WK + WD 

gdzie: 

W - ocena łączna oferty. 

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.  

Uwaga: Obliczanie oceny punktowej Ofert będzie dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Uwaga :  

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp). 

2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenianą spośród pozostałych 
ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

14. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

Z wyjątkiem sytuacji, w których Zamawiający zmuszony będzie unieważnić postępowanie 
przetargowe, umowa podpisana zostanie z tym Wykonawcą, który: 

1) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w SIWZ, 

2) został zakwalifikowany do przetargu w wyniku spełnienia warunków określonych w SIWZ, 

3) złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów ocen przyjętych w niniejszym 
przetargu tj. ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę. 

Po otwarciu każdej oferty zostanie wstępnie zbadana ważność tej oferty. Po stwierdzeniu ważności 
danej oferty i zakwalifikowaniu jej przez członków komisji jako spełniającej warunki przetargu zostanie 
podana do wiadomości zebranych nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena oferty a także informacje służące do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów.  
Informacje powyższe odnotowywane zostaną w protokole postępowania. 

O ile oferta zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Zamawiającego i przyjęta jako spełniająca 
wymogi i przejdzie do drugiej części postępowania tj. poufnego badania ofert. 

Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

Wyniki przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej ZOZ w Łęczycy www.zozleczyca.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym ZOZ w Łęczycy, a także przesłane uczestnikom 
postępowania. 

Wykonawca wybrany do zawarcia kontraktu i podpisania umowy zostanie powiadomiony o planowanym 
czasie i miejscu podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem 
o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego 
postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na 
ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Przedłożenie zawartego i opłaconego dokumentu ubezpieczenia będzie warunkiem koniecznym do 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający wyznaczy wybranemu w postępowaniu Wykonawcy termin minimum 7 - dniowy na 
przedłożenie opisanej powyżej umowy ubezpieczenia. 

http://www.zozleczyca.pl/
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Nieprzedłożenie dokumentu umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie lub przedłożenie 
dokumentu umowy ubezpieczenia, która nie spełni powyżej opisanych warunków zostanie uznane 
przez Zamawiającego za uchylanie się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, powinna być 
kontynuowana co najmniej przez okres realizowania dostaw do Zamawiającego. 

Jeżeli wybrany Wykonawca z jakiegokolwiek powodu uchyli się od podpisania umowy, wówczas 
złożone przez niego wadium przetargowe ulegnie przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umów przedstawione 
zostały w projektach umów, które stanowią załączniki nr 2a i 2b do SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego. 
Zmiana istotnych postanowień umów w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko 
w zakresie wynikającym z ustawy oraz w przypadkach wskazanych we wzorach tych umów. 

Ewentualne zmiany i uzupełnienia umów mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 
Ustawy i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej.  

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Ustawy - Dział VI 
Środki ochrony prawnej. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec następujących czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

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. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
Ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
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Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

Pozostałe prawa i obowiązki Stron w tym postępowaniu związane z procedurą odwoławczą będą 
realizowane zgodnie z postanowieniami przepisów Działu VI Ustawy – Środki ochrony prawnej. 

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu. 

18. Inne istotne postanowienia 

1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje: 

- przeprowadzania aukcji elektronicznej, 
- możliwości składania ofert częściowych, wariantowych czy zamiennych, 
- zawarcia umowy ramowej, 
- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym 

2) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji 
zostaną odrzucone. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wypełni ona znamiona art. 89 ust.1 Ustawy, tj.: 

- okaże się niezgodna z Ustawą, 
- jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, 
- jej złożenie stanowi będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
- będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
- zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 
- będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, 
- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 
- okaże się nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) W toku postępowania przetargowego po złożeniu ofert przez Wykonawców Zamawiający będzie 
żądał od tych Wykonawców uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcami 
negocjacji dotyczących złożonych przez nich ofert. Nie będzie też wyrażał zgody na dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

5) Zamawiający unieważni przetarg w sytuacjach, gdy: 

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie w stanie 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, lub w tym samym przypadku jeżeli 
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 
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- stwierdzone zostanie, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

7) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane, 
porównane i ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami. Informacje dotyczące przebiegu badania i 
porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób niezwiązanych urzędowo z 
postępowaniem przetargowym. 

8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania koperty - o ile była ona zamknięta. 
W ten sam sposób potraktowane zostaną oferty oznakowane inaczej niż wynika to z warunków 
określonych w niniejszej specyfikacji. 

9) Protokół wraz z załącznikami (Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o 
którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest 
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

10) Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,  

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie 
całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie 
na zasadach określonych w Ustawie. 

Dokumenty te muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA i powinny być złożone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób 
trwały. 

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 
termin składania ofert. Dokonaną zmianę SIWZ oraz informację dot. ew. terminu składania ofert 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił dokumentację. Każda zmiana staje się 
wiążąca dla Wykonawców z momentem jej wprowadzenia. 

12) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

13) Pytania i wyjaśnienia: 

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień – nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania tego wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia, 
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- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, 

- pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego 
podany w niniejszej specyfikacji, 

- pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy, 

- treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej ZOZ w Łęczycy, 

- pytania i odpowiedzi w innej niż pisemna formie nie są wiążące dla Zamawiającego. 

 

We wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 
cywilnego. 
 
 

Załączniki do SIWZ: 

− Zał. nr 1  - formularz oferty, 

− Zał. nr 2a  - projekt umowy dot. dostawy odczynników, 

− Zał. nr 2b  - projekt umowy dot. dzierżawy analizatorów, 

− Zał. nr 3  - wzór oświadczenia w sprawie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

− Zał. nr 4  - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia, 

− Zał. nr 5  - wzór oświadczenia w sprawie  należytego wykonaniu kontraktów, 

− Zał. nr 6  - wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej, 

− Zał. nr 7 - wzór oświadczenia w sprawie rejestracji i dopuszczenia do użytku, 

− Zał. nr 8 - wzór oświadczenia w sprawie obowiązku podatkowego, 

− Zał. nr 9a - Zestawienie asortymentowo-ilościowe odczynników i zestawienie dzierżawy i użyczenia, 

− Zał. nr 9b - Zestawienie oczekiwanych parametrów analizatorów. 
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ZAŁĄCZNIK   NR  1 
 

 

Dane Wykonawcy: 

1. zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: ....................................................................................................... 

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

2. kod pocztowy: ........................., miejscowość: ........................................................................., 

3. ulica: ............................................................................................................................................., 

4. nr domu: ............................,  nr lokalu: .............................., 

5. województwo: ........................................................, powiat: ........................................................., 

6. nr telefonu: ......................................,  nr faksu: ............................................, 

7. internet:  http:// ................................,  e-mail: ................................................, 

8. REGON: ..........................................,  NIP: ...................................................., 

9. Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  TAK / NIE, 

10. nr konta bankowego, na które będą przekazywane płatności z tytułu realizowania zamówienia: 

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

11. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do występowania w jego imieniu w niniejszym przetargu:  

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

12. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do podpisania umowy w jego imieniu: 

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

 
 
 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100    Łęczyca 

 
 

O F E R T A 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na 
 

DOSTAWA  ODCZYNNIKÓW  DO  BADAŃ  IMMUNOCHEMICZNYCH 

NA POTRZEBY   ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 

 

oferujemy dokonanie transakcji za kwotę łączną 
 
 

łącznie:  
 
 

................... zł netto     podatek VAT................... zł     ................... zł brutto, 
 
 
 

słownie złotych netto: .......................................................................................................... 

 

słownie złotych brutto: ......................................................................................................... 
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Do zakupionych odczynników oferujemy udostępnienie w dzierżawę: 

analizator główny: 

typ aparatu: ..................................................... 

producent: ....................................................... 

rok produkcji: ................................................. 

 

analizator backup: 

typ aparatu: ..................................................... 

producent: ....................................................... 

rok produkcji: ................................................. 

 

W w/w cenie łącznej zawarta jest: 

- cena odczynników dostarczanych przez okres 24 miesięcy stanowiąca  

 

 

................... zł netto     podatek VAT................... zł     ................... zł brutto, 

 

słownie złotych netto: ......................................................................................... 

słownie złotych brutto: ......................................................................................... 

 

Zestawienie asortymentowo-cenowe odczynników i materiałów kontrolnych przedstawia Tabela – załącznik 
nr ……….. do niniejszego formularza oferty. 

Towar dostarczany będzie Kupującemu, sukcesywnie w częściach, zgodnie  
z asortymentem wyszczególnionym w każdorazowo składanych pisemnie lub telefonicznie zamówieniach 
cząstkowych. 

Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczoną ilość odczynników. 

W/w ceny gwarantują uzyskanie kosztu jednego oznaczenia na poziomie opisanym w tabeli asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr ……….. do niniejszego formularza oferty. 

 

- czynsz dzierżawny wraz z obsługą serwisową za analizatory i urządzenia towarzyszące za okres 24 
miesięcy stanowiący 

 

 

................... zł netto     podatek VAT................... zł     ................... zł brutto, 

 

słownie złotych netto: ......................................................................................... 

słownie złotych brutto: ......................................................................................... 

 

tj. miesięcznie: 

 

............. zł netto      podatek VAT:.......... zł      ................. zł brutto, 

 

słownie złotych netto: ......................................................................................... 

słownie złotych brutto: ......................................................................................... 

 

Parametry techniczno-użytkowe analizatorów wraz z danymi do oceny przedstawia załącznik nr ……… 
do niniejszej oferty. 
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Analizatory zapewniają pełne wykorzystanie zakupionych odczynników i są ze sobą w pełni kompatybilne 
pod względem techniczno-użytkowym. 

W kosztach dzierżawy zawarte są koszty utrzymania analizatorów, tj. serwisowanie, części zużywalne w 
całym okresie trwania umowy. 

 

Gwarantowany termin dostawy odczynników: nie później niż .................. od zamówienia. 

Termin oddania do użytku uruchomionych aparatów: nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy. 

Termin płatności: ............. dni od daty dostarczenia faktury. 

 

Przez cały okres kontraktu ceny zakupu odczynników i czynsz dzierżawny analizatorów nie będą wyższe 
od złożonych w ofercie. 

Cena oferty obejmuje wszystkie składniki związane z zakupem i dostarczeniem odczynników do Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6, a także z udostępnieniem w dzierżawę analizatora 
wraz z przeszkoleniem personelu wyznaczonego do pracy przy tym sprzęcie. 

Dostawy odczynników odbywać się będą sukcesywnie w częściach przez okres 24 miesięcy od dnia 
wyznaczonego w umowie jako początek realizacji kontraktu zgodnie z harmonogramem przedstawionym 
przez Zamawiającego. 
 
Oświadczamy, że: 

1. w cenę zostały wkalkulowane wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z: 
- zakupem i dostarczaniem odczynników oraz materiałów kontrolnych do magazynu Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Łęczycy, 
- użytkowaniem oferowanego analizatora przez cały okres trwania kontraktu (serwis wraz  

z naprawami i części zużywalne), 
- dostarczeniem i uruchomieniem analizatora oraz przeszkoleniem personelu wyznaczonego do 

pracy przy tym sprzęcie, 
2. dostawy odczynników odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do magazynu Zamawiającego,  
3. oferowany towar posiada wszystkie aktualne świadectwa rejestracji MZ i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz świadectwa jakości, a także pozytywną opinię o wyrobie medycznym - dokumenty te 
zostały dołączone do oferty i stanowią jej integralną część, 

4. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz towarzyszącymi jej 
dokumentami przetargowymi i nie wnosimy zastrzeżeń do zawartych w nich postanowień, 

5. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu składania ofert, 
7. dostawy objęte zamówieniem zamierzamy zrealizować sami / we współpracy z (*niepotrzebne skreślić) 
 

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

 

Wadium w kwocie .....................,-zł  zostało wniesione w dniu .................... w formie ............................. 

Zobowiązujemy się realizować zamówienie na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:  

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 
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− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

 

 

 
…………………………………………………. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

.......................................... 
( miejscowość,  data  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody(*niepotrzebne skreślić)  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych dokumentacji 
związanej z niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

 

 

.......................................... 
 ( miejscowość,  data  ) 

 
…………………………………………………. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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ZAŁĄCZNIK   NR  2a 
 

Umowa - projekt 
kupna-sprzedaży odczynników do badań immunochemicznych 

 

zawarta w dniu ....................... 2018r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  
z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Andrzeja Pietruszkę, 

a firmą: ....................... 
z siedzibą pod adresem: ..................... 

zwaną dalej Sprzedającym, reprezentowaną przez: 

Właściciela - .................................... 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przyjętą ofertę przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 

1. Sprzedający sprzeda i dostarczy Kupującemu towar w postaci odczynników do badań 
immunochemicznych zgodnie z zestawieniem przedstawionym w załączniku do umowy.  
Ilość zakupionych odczynników może się zwiększyć lub zmniejszyć nie więcej niż 20% od ilości 
przewidywanej w załączniku. 

2. Zgodnie z ofertą przetargową koszt zakupu odczynników w całym okresie trwania umowy nie 
przekroczy kwoty: 
- netto: ...............-zł (słownie złotych: ..................................................................................), 

- brutto: ..............-zł (słownie złotych: ..................................................................................), 

- podatek: ..........-zł (słownie złotych: ..................................................................................), 
3. Sprzedający będzie dostarczał towar Kupującemu, sukcesywnie w częściach, zgodnie  

z asortymentem wyszczególnionym w każdorazowo składanych pisemnie lub telefonicznie 
zamówieniach cząstkowych. 

4. Zamawiający zapłaci za faktycznie dostarczoną ilość odczynników. 
5. Podstawą rozliczenia za dostarczane towary będą ceny jednostkowe wynikające z oferty przetargowej. 
 

§ 2 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć każdą z partii zamówionego towaru w terminie nie dłuższym 
niż ..................... od daty złożenia zamówienia. 

2. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego towaru Kupujący będzie naliczał karę w wysokości 
10% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki. 

 
§ 3 

Dostarczony towar będzie posiadał wszystkie niezbędne świadectwa dopuszczenia do obrotu w służbie 
zdrowia i pozytywną opinię o wyrobie medycznym. 
 

§ 4 

Towar dostarczany będzie w opakowaniach odpowiadających przyjętym normom, zabezpieczających 
przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami w trakcie transportu. Koszt opakowań wliczony będzie w cenę 
towaru. 
 

§ 5 

1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem. 
2. Odbiór ilościowy i jakościowy towaru nastąpi w siedzibie Kupującego. 
 

§ 6 
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1. Kupujący będzie każdorazowo w trakcie przyjmowania towaru sprawdzał jakość zewnętrznego 
opakowania i zgodność ilości z zamówieniem. 

2. W przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego towaru Kupujący może odmówić przyjęcia 
całości lub części dostawy, odmawiając jednocześnie zapłaty za towar. 

3. W przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru lub jego braków ilościowych w szczelnych 
opakowaniach Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o tym fakcie, a Sprzedający usunie 
wymienione braki najpóźniej w dniu następnej dostawy. 

4. W przypadku wystąpienia niezawinionej przez Kupującego przerwy w dostawie odczynników, 
Kupujący zakupi odczynniki w innym źródle lub zleci niemożliwe do wykonania badania u wybranego 
podwykonawcy. Różnicą kosztów wykonania usługi zostanie obciążony Sprzedający. 

 
§ 7 

Strony ustalają, że podstawą rozliczenia za dostarczane towary będą ceny wynikające z oferty przetargowej. 
 

§ 8 

1. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury 
przelewem na konto Sprzedającego nr .......................................... 

2. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Wykonawca ma prawo stosować odsetki 
ustawowe. 

 
§ 9 

1. Stronom w każdym czasie przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za pisemnym 
wypowiedzeniem z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadkach powtarzającego się dostarczenia towaru złej jakości i nieodpowiadającemu kryteriom 
opisanym w §3, w nieodpowiednich ilościach i asortymencie lub w innych niż ustalone terminach 
Kupujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 

1. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i PZP. 
2. Spory na tle umowy rozstrzygają sądy właściwe dla siedziby Kupującego. 
3. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia protokolarnego przekazania 

Kupującemu analizatorów umożliwiających wykorzystywanie odczynników. 
4. W przypadku rozwiązania umowy na dzierżawę analizatorów do badań immunochemicznych niniejsza 

umowa również ulega rozwiązaniu. 
 

§ 12 

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

Sprzedający           Kupujący 

 
 
 
 

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

..................................................      ..................................................... 
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ZAŁĄCZNIK   NR  2b 
 

Umowa - projekt 
dzierżawy  analizatorów 

 

zawarta w dniu ..................... 2018r. pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  
z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6, zwanym dalej Dzierżawcą, reprezentowanym przez: 

Dyrektora - Andrzeja Pietruszkę, 

a firmą: ................................ 
z siedzibą pod adresem: .................... 

zwaną dalej Wydzierżawiającym, reprezentowaną przez: 

Właściciela - .............................. 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przyjętą ofertę przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatora automatycznego typ .................................. oraz 
analizator backup typ..............................- opisane w ofercie przetargowej - przystosowane do pracy z 
odczynnikami będącymi przedmiotem umowy na zakup odczynników do badań immunochemicznych. 

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania ww. sprzęt zwany dalej przedmiotem dzierżawy i 
oświadcza, że jest jego jedynym właścicielem. 

 
§ 2 

1. Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy do miejsca instalacji, tj. laboratorium ZOZ w 
Łęczycy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, na swój koszt i ryzyko, w szczególności 
zapewni transport i ubezpieczenie na czas transportu. Wydzierżawiający pokrywa również koszty 
instalacji i szkolenia pracowników wyznaczonych do obsługi. 

2. Z chwilą odbioru przedmiotu dzierżawy, wszelkie ryzyko związane z jego używaniem przechodzi na 
Dzierżawcę. 

3. Przekazanie przedmiotu dzierżawy nastąpi w protokole przekazania, stanowiącym integralną część 
niniejszej umowy. 

 
§ 3 

1. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy w miejscu wymienionym w §2 pkt.1. 
Zmiana lokalizacji przedmiotu dzierżawy jest możliwa jedynie po pisemnym wyrażeniu zgody przez 
Wydzierżawiającego.  

2. Dzierżawca zobowiązany jest używać przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem  
oraz instrukcjami producenta oraz zwrócić go w stanie niepogorszonym z wyjątkiem normalnego 
zużycia eksploatacyjnego. 

3. Dzierżawca nie będzie dokonywał jakichkolwiek zmian czy przeróbek przedmiotu dzierżawy, ani 
usuwał, odłączał lub dołączał jakichkolwiek części bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

4. Dzierżawca nie jest uprawniony do ustanawiania na przedmiocie dzierżawy jakichkolwiek praw na 
rzecz osób trzecich, ani do przelewania swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

 
§ 4 

1. Wydzierżawiający zobowiązany jest do utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym  
do umówionego użytku. 

2. Dzierżawca ma obowiązek ubezpieczyć przedmiot dzierżawy od kradzieży i od zdarzeń losowych  
na własny koszt. 

3. Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu przyszłe ewentualne roszczenia wobec firmy 
ubezpieczeniowej, których podstawą jest dokonanie ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy. 

 
§ 5 
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Warunki serwisowania sprzętu: 

1. Wydzierżawiający gwarantuje, że dostarczony przedmiot dzierżawy sprawny i w dobrym stanie 
technicznym, jest dopuszczony do użytku w służbie zdrowia w Polsce oraz że zostanie zainstalowany 
bez żadnych uszkodzeń. 

2. Wydzierżawiający zapewnia serwis w całym okresie użytkowania sprzętu. 
3. Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii urządzenia wynosił będzie nie dłużej niż 12 godzin  

od chwili zgłoszenia do podjęcia naprawy. 
4. Wydzierżawiający będzie usuwał awarie na własny koszt i ryzyko i zobowiązuje się doprowadzić 

sprzęt do pełnej sprawności użytkowej w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. 
5. W przypadku przestoju spowodowanego awarią przedmiotu dzierżawy trwającej dłużej niż 48 godzin, 

Wydzierżawiający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż 
wydzierżawiane. W przeciwnej sytuacji Dzierżawca zleci wykonanie badań na zewnątrz u wybranego 
podwykonawcy. Różnicą kosztów wykonania usługi zostanie obciążony Wydzierżawiający. 

6. W przypadku przestoju opisanego w ust. 5 i niemożliwości zlecenia badań na zewnątrz, Dzierżawca 
za przestój urządzenia naliczy karę w wysokości 5% wartości miesięcznych kosztów ponoszonych  
na dzierżawę za każdy dzień przestoju. 

 
§ 6 

1. Miesięczny czynsz wynosi: 

- netto: ..............-zł (słownie złotych: ................................................................), 

- brutto: .............-zł (słownie złotych: ................................................................), 

- podatek VAT: ........-zł (słownie złotych: ..........................................................). 
2. Czynsz dzierżawny obejmuje koszty utrzymania urządzenia, koszty materiałów zużywalnych jak też 

inne składniki - w tym koszty niezbędnego serwisu, koszty remontów i bieżących napraw, koszty 
kalibracji i kontroli jakości oraz koszty eksploatacji urządzenia. 

3. Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez 
Wydzierżawiającego faktury za miesiąc poprzedni na rachunek nr 
............................................................................................ 

4. Za ewentualne opóźnienia w regulowaniu zobowiązań Wykonawca ma prawo stosować odsetki 
ustawowe. 

 
§ 7 

Wydzierżawiający ma prawo kontrolowania w każdym czasie, przez upoważnione przez siebie osoby, 
sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych. 
 

§ 8 

1. Stronom w każdym czasie przysługuje prawo wcześniejszego rozwiązania umowy za pisemnym 
wypowiedzeniem z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 

2. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot 
dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w razie zalegania przez Dzierżawcę z czynszem 
przez 6 pełnych okresów płatności lub dopuści się uchybień innych istotnych postanowień umowy. 

 
§ 9 

1. Po zakończeniu umowy oraz w przypadku określonym w §8 Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić 
przedmiot dzierżawy w stanie określonym w §3 w terminie 30 dni. Zwrot zostanie potwierdzony przez 
Wydzierżawiającego w protokole odbioru. 

2. Dzierżawca odpowiada wobec Wydzierżawiającego za utratę i uszkodzenie przedmiotu dzierżawy 
wynikłe z jego winy, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zużycie będące wynikiem normalnej 
eksploatacji.  

3. W przypadku, gdy przedmiot dzierżawy nie zostanie zwrócony w terminie określonym w ust.1, 
Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego odszkodowanie za 
bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości 100% 
wartości miesięcznego czynszu dzierżawy, obowiązującego  
w ostatnim miesiącu ważności umowy. 

4. Po okresie dzierżawy Dzierżawca będzie miał prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy. Kwotę 
wykupu ustala się jako 20% wartości nowego analizatora, biorąc za podstawę wartość rynkową 
nowego sprzętu tożsamego z przedmiotem dzierżawy. 
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§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 11 

1. W kwestiach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Pzp. 
2. Spory na tle umowy rozstrzygają sądy właściwe dla siedziby Dzierżawcy. 
3. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy, począwszy od dnia przekazania Dzierżawcy 

przedmiotu dzierżawy do użytkowania. 
4. W przypadku rozwiązania umowy na zakup odczynników do badań immunochemicznych niniejsza 

umowa ulega rozwiązaniu. 
 

§ 12 

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

Wydzierżawiający           Dzierżawca 

 
 
 
 

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

..................................................      ..................................................... 
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ZAŁĄCZNIK   NR  3 

 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 

 

 

 

Oświadczamy w imieniu firmy ……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. „ ………………………………………………………”: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia 

3. posiadam/y wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia; 

4. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym niezbędnym do wykonania 

zamówienia; 

 

Posiadamy**/będziemy posiadali** ważną umowę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności, którą przedłożymy przed podpisaniem umowy. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k. 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 

** niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK   NR  4 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie braku podstaw do wykluczenia) 

 

 

 

Oświadczam w imieniu firmy ……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 
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ZAŁĄCZNIK   NR  5 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie należytego wykonaniu kontraktów) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że: 

- wszystkie zamówienia zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat wykonaliśmy w sposób należyty  

i gwarantujący wysoką jakość, 

- naszym kontrahentom nigdy nie wyrządziliśmy szkody z tytułu niewykonania zamówienia lub wykonania 

go nienależycie, 

- nigdy nie spowodowaliśmy żadnej innej szkody, która została by stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 
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ZAŁĄCZNIK   NR  6 

 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

 (w sprawie przynależność do grupy kapitałowej) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że  

- nie należymy** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) 

- należymy** do następującej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie informuję, że do w/w grupy kapitałowej należą następujące podmioty**: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

…………………………………………….. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 
Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 

** niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK   NR  7 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

 (w sprawie rejestracji i dopuszczenia do użytku) 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy……………………………………………., że zaproponowane w ofercie 

odczynniki oraz analizatory posiadają wszelkie niezbędne, wydane w Polsce świadectwa rejestracji MZ i 

dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce 

 

 

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz 

Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK   NR  8 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE * 

(w sprawie obowiązku podatkowego) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że wybór naszej oferty  

nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK   NR  9a 

 

Zestawienie asortymentowo-ilościowe odczynników 

 

 

Lp Parametr 
Wymagania 
dotyczące 

metody 

Nazwa 
handlowa 

odczynnika 

Ilość oznaczeń 
na 24 miesiące 

Wielkość 
opakowań 

Ilość 
opakowań 

na czas 
trwania 
umowy 

 Cena 
1 opakow. 

netto  
 VAT  

 Wartość 
netto  

 Wartość 
brutto  

Cena  
1 oznacz. 

brutto  

               zł   %   zł   zł   zł  

1 FT3     2 400 60 40 
     

2 FT4     4 560 60 76 
     

3 TSH     14 220 60 237      

4 Prolaktyna     720 60 12      

5 CEA     1 440 60 24 
     

6 PSA     2 400 60 40 
     

7 Troponina I     14 100 60 235 
     

8 D-Dimery     3 420 60 57 
     

9 HBs Ag     1 200 60 20      

10 Prokalcytonina     120 60 2      

11 IgE całkowite     1 560 60 26 
     

12 anty HCV     720 60 12 
     

13 anty TPO     900 30 30 
     

14 anty TG     750 30 25 
     

15 HCG     840 60 14      

16 HIV     780 60 13      

                        zł                 zł   
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Zestawienie dzierżawy i użyczenia 
 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Okres 

dzierżawy 

Czynsz 

netto/m-c 
VAT 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

       zł   %   zł   zł  

1 Dzierżawa - analizator główny 24       

2 Dzierżawa - analizator backup 24       

3 Użyczenie - klimatyzator 24 0 zł   0 zł 0 zł 

4 Użyczenie - lodówka 24 0 zł   0 zł 0 zł 

   Razem 
             -   zł               -   zł  
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ZAŁĄCZNIK   NR  9b 

 
Parametry techniczno-użytkowe 
warunki graniczne analizatorów 

 
 
 
Analizator podstawowy: ……………………… / Analizator backup: ……………………… 
 
Ilość: 1 kpl. / 1 kpl. 
 

Nazwa i typ / wersja: …………………………/……………………..……...…… 

Producent:    …………………………/………………………….……… 

Kraj pochodzenia:  …………………………/………………………….……… 

Rok produkcji:   …………………………/………………………………..... 

 

Lp. PARAMETR / WARUNEK Wymagana wartość 

Oferowana wartość 

TAK / NIE 

- podać zakresy lub opisać 

1 Analizator główny 
nie starszy niż wyprodukowany w latach 

2011-2012) wykonujący oznaczenia opisane 

w zał. 9a do SIWZ 

 

2 Analizator backup 
nie starszy niż wyprodukowany w latach 

2011-2012) pracujący na odczynnikach 

kompatybilnych z analizatorem głównym 

 

3 Możliwości diagnostyczne 
możliwość wykonania badań 

immunochemicznych, chorób zakaźnych, 

immunohemostazy, wykrywania alergenów 

 

4 
Rodzaj wykorzystywanych 

odczynników 

wykorzystujące odczynniki wymienione w 

tabeli stanowiącej zał. zał. 9a do SIWZ 
 

5 
Możliwość kumulowania 

oznaczeń 

możliwość jednoczesnego oznaczania 

różnych parametrów dla tego samego 

pacjenta 

 

6 
Sposób pobierania 

odczynników 

dopasowany do formy opakowania 

oferowanych odczynników 
 

7 

Trwałość odczynników 

roboczych na pokładzie 

analizatora:  

minimum 4 miesiące otwarcie odczynników 

nie skraca ich terminu trwałości 
 

8 
Sposób przechowywania 

odczynników 

pomieszczenie schłodzone  

odczynniki przechowywane w temperaturze 

6°C ±2°C 

 

9 
Czas oczekiwania na 

rozpoczęcie pracy 
 w stałej gotowości do pracy 

 

10 

Transmisja danych pomiędzy 

analizatorem a laboratoryjnym 

systemem informatycznym 

dwukierunkowa 
 



 
38 

11 Kalibracja 
samoczynna – automatyczna stabilna 

krzywa kalibracyjna przechowywana w 

pamięci aparatu 

 

12 Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co  2 tygodnie 
 

13 Oprogramowanie graficzne 
umożliwiające archiwizację danych pacjenta i 

wyników realizowane w systemie WINDOWS 

lub równoważnym i kompatybilnym  

 

14 Język oprogramowania polski 
 

15 Zabezpieczenia energetyczne analizatory wyposażone w nowe UPS 
 

 
 
 

UWAGA 

Na żądanie Zamawiającego wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia oryginalnych materiałów 
informacyjnych producenta sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich zaoferowanych parametrów 
technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez Oferenta). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia zaoferowanych parametrów technicznych we 
wszystkich dostępnych źródłach. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferentów do prezentacji zaoferowanych aparatów (w 
siedzibie producenta), pod kątem zgodności zaoferowanych parametrów. 

Dopuszcza się zaproponowanie ofert ze sprzętem o parametrach równoważnych leżących w 
zakresach brzegowych wskazanych powyżej i po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca przygotowujący ofertę równoważną powinien w niej wskazać, które pozycje oferty zawierają 
rozwiązania równoważne. 

 
 


