
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu:

Sukcesywne dostawy odczynników do badań analitycznych wraz z dzierżawą analizatorów i

innego sprzętu technicznego. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

 
 
Ogłoszenie nr 509314-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. 
 

 
 



Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki

Zdrowotnej w Zgorzelcu, krajowy numer identyfikacyjny 23116144800000, ul. ul. Lubańska  11-12 ,

59-900   Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 722 858, , e-mail

zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl, , faks 757 722 858. 

Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.zgorzelec.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać



pod adresem (URL)

Nie 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

www.spzoz.zgorzelec.pl

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

pisemnie (osobiście, listownie, za pośrednictwem posłańca/kuriera) 

Adres: 

na adres: WS-SPZOZ w Zgorzelcu, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia , pokój 13-14,

59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne



Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odczynników do

badań analitycznych wraz z dzierżawą analizatorów i innego sprzętu technicznego. 

Numer referencyjny: 4/ZP/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do: 

wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Pakiet 1. Dostawa odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i

elementów upostaciowanych osadu moczu wraz z dzierżawą: analizatora suchych pasków z

analizatorem beck’upowym, analizatora osadu moczu, wirówki cytologicznej, mikroskopu i

klimatyzatora. Wymagane jest aby Wykonawca dostosował pracownię analityczną w zakresie



niezbędnym do realizacji zadania, tj. instalacji sprzętu. Pakiet 2. Dostawa odczynników do

diagnostyki parazytologicznej wraz z dzierżawą aparatu do oceny larw i jaj pasożytów,

pierwotniaków, cyst i oocytów. Pakiet 3. Dostawa odczynników do oznaczania krwi utajonej i

narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatograficznych dla krwi

utajonej i narkotyków, wraz z serwisowaniem. 

 

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

38434000-6

42931100-2

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  36   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

 

II.9) Informacje dodatkowe:



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże

się zrealizowaniem/realizowaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie MINIMUM 2

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH KAŻDA O WARTOŚCI BRUTTO, CO

NAJMNIEJ: Pakiet 1: 192.000,00 zł Pakiet 2: 12.000,00 zł Pakiet 3:45.000,00 zł 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

 

 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

7.2.2. Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale

dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi,

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze je samodzielnie. W takiej

sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu adresu strony internetowej

oraz sygnatury dokumentu, pod którymi te dokumenty/oświadczenia będą dostępne. - w

przypadku braku wskazania, o którym mowa powyżej - NA WEZWANIE Zamawiającego

(zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). 7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Polski zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 7.2.2., SIWZ, składa: 7.3.1.

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 7.3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie

ogłoszono upadłości. 7.3.2. Dokument o którym mowa w pkt. 7.3.1. SIWZ, powinien być

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.3.3. Jeżeli w

kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1.

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,



administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt. 7.3.2. SIWZ stosuje się odpowiednio. 7.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów

odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji

dotyczących tego dokumentu. (NUMERACJA Z SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU,

NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (ZGODNIE Z

PUNKTEM 7.4 SIWZ).: 7.1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych dostaw: MINIMUM 2 DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

LABORATORYJNYCH KAŻDA O WARTOŚCI BRUTTO, CO NAJMNIEJ: Pakiet 1:

192.000,00 zł Pakiet 2: 12.000,00 zł Pakiet 3: 45.000,00 zł w okresie ostatnich 3 lat 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 lub są wykonywane należycie. Do wykazu należy załączyć dowody

określające czy te dostawy zostały lub są wykonane/wykonywane należycie. Wartość ujęta w

wykazie jw. może być kwotą jednorazowej dostawy lub sumą wykonanych dostaw dla jednego

kontrahenta w okresie jak wyżej. Dowodami, o których mowa są: - referencje (MINIMUM 2 DO

KAŻDEGO PAKIETU OSOBNO, KAŻDA NA MINIMUM WW. WARTOŚCI) bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - a jeżeli z uzasadnionej

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –

oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz

należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ – NA WEZWANIE



Zamawiającego (zgodnie z punktem 7.4 SIWZ). (NUMERACJA WG SIWZ) 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP 

7.6. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ODPOWIADA WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO,

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZŁOŻENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

7.6.1. DO OFERTY: 7.6.1.1. Wypełniony „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” – Załącznik nr

3 do SIWZ –(Pakiet/Pakiety, których dotyczy oferta). 7.6.1.2. Pakiet 1: - Katalog, prospekt, folder,

dokumentacja techniczna, instrukcja aparaturowa, itp. sporządzone w języku polskim - W

ZAKRESIE PUNKTOWANYCH PARAMETRÓW (Zamawiający nie wymaga łącznego złożenia

wszystkich ww. dokumentów) - STANOWIĄCY OPIS ANALIZATORÓW (1, 2, 3), tj.

zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zawierający opis oraz parametry potwierdzające

wymagania postawione przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 – Parametry oceniane-, w

oparciu o które została przygotowana oferta. - Instrukcje odczynnikowe sporządzone w języku

polskim (drugi komplet należy dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy) kalibratorów i

materiału do kontroli wewnątrz - laboratoryjnej - W ZAKRESIE PUNKTOWANYCH

PARAMETRÓW. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone nie

potwierdzą zaoferowanych paramentów, pomimo iż Wykonawca wskaże i oświadczy w

załączniku nr 3 do SIWZ oferowanie danego parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna,

że oferowany asortyment nie posiada ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie

0 pkt. Pakiet 3: - Instrukcje odczynnikowe sporządzone w języku polskim (drugi komplet należy

dostarczyć Zamawiającemu po podpisaniu umowy)– DOTYCZY PUNKTOWANYCH

PARAMETRÓW – TESTY DO OZNACZANIA NARKOTYKÓW W przypadku, gdy

Wykonawca nie złoży ww. dokumentów albo złożone nie potwierdzą zaoferowanych paramentów,

pomimo iż Wykonawca wskaże i oświadczy w załączniku nr 3 do SIWZ oferowanie danego

parametru, Zamawiający nie odrzuci oferty, ale uzna, że oferowany asortyment nie posiada

ocenianego parametru/parametrów i przyzna w tym zakresie 0 pkt. Zamawiający dopuszcza

złożenie DO OFERTY katalogu/prospektu/folderu – potwierdzającego spełnienie wszystkich

wymagań opisanych przez Zamawiającego – w takim wypadku Zamawiający odstąpi od

wezwania Wykonawcy w zakresie pkt przypadku 7.6.2. 7.6.2. Na wezwanie Zamawiającego -



najkorzystniejsza oferta: Wszystkie Pakiety 1, 2, 3: - Oświadczenie Wykonawcy, że zarówno

odczynniki jak oferowane urządzenia spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach

medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.). Jeżeli do oferowanych produktów/urządzeń

nie ma zastosowania ww. ustawa o wyrobach medycznych prosimy o złożenie stosownych

wyjaśnień w tym zakresie ze wskazaniem, którego produktu/urządzenia ono dotyczy. - Certyfikaty

CE i Deklaracje zgodności. Jeżeli do oferowanych produktów/urządzeń nie ma zastosowania ww.

wymóg posiadania Certyfikatu CE i Deklaracji zgodności prosimy o złożenie stosownych

wyjaśnień w tym zakresie ze wskazaniem, którego produktu/urządzenia ono dotyczy. Pakiet 1 – na

wezwanie najkorzystniejsza oferta: - Katalog, prospekt, folder, dokumentacja techniczna,

instrukcja aparaturowa – poza wymienionymi w 7.6.1.2. (Zamawiający nie wymaga łącznego

złożenia wszystkich ww. dokumentów) - STANOWIĄCY OPIS CYTOWIRÓWKI,

MIKROSKOPU, KLIMATYZATORA - w języku polskim - zawierający dane identyfikujące

zaoferowany przedmiot zamówienia w oparciu, o które została przygotowana oferta. W

przedłożonym dokumencie (katalogu/prospekcie/folderze………jw.) należy wyraźnie zaznaczyć,

którego produktu, pozycji, pakietu – Załącznik 3 do SIWZ - dotyczy dany zapis – celem

identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. - Wymagany jest wykaz wszystkich

odczynników do badania właściwości fizyko-chemicznych moczu i elementów upostaciowanych

moczu, płynów z jam ciała, kalibratorów, materiału kontrolnego, odczynników niezbędnych do

pracy analizatora i jego konserwacji. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich

odczynników lub pomniejszy przewidywaną ilość, to dodatkowe koszty poniesie Wykonawca. -

Wykaz oferowanych odczynników startowych. - Wykaz odczynników i odczynników

niebezpiecznych. WRAZ Z URZADZENIEM (w dniu instalacji): - Pakiet startowy odczynników i

materiałów zużywalnych do oferowanych analizatorów. - Instrukcje obsługi i serwisowania

urządzeń w języku polskim – wszystkie urządzenia. - Karty charakterystyki odczynników i

odczynników niebezpiecznych sporządzone w języku polskim. - Harmonogram przeglądów

serwisowych, dotyczy wszystkich urządzeń. - Aktualny przegląd techniczny potwierdzający, że

urządzenie jest sprawne i dopuszczone do pracy – dotyczy wszystkich używanych urządzeń.

Pakiet 2 – na wezwanie najkorzystniejsza oferta: - Katalog, prospekt, folder, dokumentacja

techniczna, instrukcja aparaturowa (Zamawiający nie wymaga łącznego złożenia wszystkich ww.

dokumentów) - STANOWIĄCY OPIS ANALIZATORA DO AUTOMATYCZNEJ ANALIZY,

DOJRZAŁYCH LARW I JAJ PASOŻYTÓW ORAZ PIERWOTNIAKÓW, CYST I OOCYTÓW

- w języku polskim - zawierający dane identyfikujące zaoferowany przedmiot zamówienia w

oparciu, o które została przygotowana oferta. W przedłożonym dokumencie



(katalogu/prospekcie/folderze………jw.) należy wyraźnie zaznaczyć, którego produktu, pozycji,

pakietu – Załącznik 3 do SIWZ - dotyczy dany zapis – celem identyfikacji oferowanego

przedmiotu zamówienia. - Instrukcje odczynnikowe w języku polskim. (Drugi komplet po

podpisaniu umowy). - Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych. WRAZ Z

URZADZENIEM (w dniu instalacji): - Aktualny przegląd techniczny potwierdzający, że

urządzenie jest sprawne i dopuszczone do pracy – dotyczy urządzenia, które nie jest fabrycznie

nowe (analizator do automatycznej analizy dojrzałych larw i jaj pasożytów oraz pierwotniaków,

cyst i oocytów). - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Karty charakterystyki odczynników i

odczynników niebezpiecznych w języku polskim. - Harmonogram przeglądów serwisowych.

Pakiet 3 – na wezwanie najkorzystniejsza oferta: - Katalog, prospekt, folder, dokumentacja

techniczna, instrukcja aparaturowa (Zamawiający nie wymaga łącznego złożenia wszystkich ww.

dokumentów) - STANOWIĄCY OPIS CZYTNIKA TESTÓW

IMMUNOCHROMATOGRAFICZNYCH- w języku polskim - zawierający dane identyfikujące

zaoferowany przedmiot zamówienia w oparciu, o które została przygotowana oferta. W

przedłożonym dokumencie (katalogu/prospekcie/folderze………jw.) należy wyraźnie zaznaczyć,

którego produktu, pozycji, pakietu – Załącznik 3 do SIWZ - dotyczy dany zapis – celem

identyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia. - Instrukcje odczynnikowe w języku polskim

dotyczy testów immunochromatograficznych, jakościowych do wykrywania krwi utajonej. -

Wykaz odczynników i odczynników niebezpiecznych. WRAZ Z URZADZENIEM (w dniu

instalacji): - Karty charakterystyki odczynników i odczynników niebezpiecznych sporządzone w

języku polskim. - Aktualny przegląd techniczny potwierdzający, że urządzenie jest sprawne i

dopuszczone do pracy – dotyczy urządzenia, które nie jest fabrycznie nowe (czytnik kaset do

testów immunochromatograficznych). - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Harmonogram

przeglądów serwisowych. 7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności

wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub

dokumenty. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu

sygnatury dokumentu, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

(NUMERACJA WG SIWZ)

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.2.3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na



stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z

otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

(tj. grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów Dz.U z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.) – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zawartość oferty. Złożona oferta musi

zawierać: 12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, 12.8.2. wypełniony

załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy 12.8.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ - Opis

przedmiotu zamówienia 12.8.4. wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku

podstaw do wykluczenia 12.8.5. wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w postępowaniu 12.8.6. załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów

trzecich (jeżeli dotyczy) 12.8.7. pełnomocnictwa – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5.

SIWZ. 12.8.8. wadium (dotyczy formy niepieniężnej). 12.8.9. Dokumenty wymienione w pkt

7.6.1.2. SIWZ (parametry oceniane). (NUMERACJA WG SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

10. Wymagania dotyczące wadium. 10.1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. 10.2. Każda oferta musi być zabezpieczona

wadium w wysokości: Pakiet nr 1: 6.000,00 zł Pakiet nr 2: 400,00 zł Pakiet nr 3: 1.000,00 zł w

terminie do dnia składania ofert do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza

decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. 10.3. Wadium może być wnoszone w

jednej lub kilku następujących formach: 10.3.1. pieniądzu; 10.3.2. poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest

zawsze poręczeniem pieniężnym; 10.3.3. gwarancjach bankowych; 10.3.4. gwarancjach

ubezpieczeniowych; 10.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju



Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669) 10.4. W przypadku wnoszenia

wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i

płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i

winna zawierać następujące elementy: � nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej

gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, � określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona

gwarancją, � kwotę gwarancji, � termin ważności gwarancji, Z treści gwarancji powinno

wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty wadium

w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na każde pisemne

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego. 10.5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia

bankowego, gwarancji bankowej lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, 650, 1000 i 1669), należy złożyć w

formie oryginału - w składanej ofercie przetargowej. W przypadku wniesienia wadium w innej

formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać złożony w

osobnej kopercie - załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do

oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy. 10.6. W przypadku wnoszenia wadium

w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2018r., poz. 110, 650, 1000 i 1669), Zamawiający wymaga dołączenia do poręczenia - umowy o

udzielenie wsparcia (potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) lub

zamawiający wymaga aby w treści poręczenia podmiot go udzielający oświadczył, że na dzień

udzielenia poręczenia posiada umowę z wykonawcą i określił identyfikujące je dane (np. data

zawarcia, numer, itp.). 10.7. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na

rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z

dopiskiem: ”Przetarg nieograniczony – Odczynniki-4/ZP/2019” Wniesienie wadium w pieniądzu

będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem

terminu składania ofert. 10.8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. 10.9. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

10.10. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta

została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.10 b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako



najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) na

wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.11.

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono

wadium na podstawie pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego. 10.12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w

SIWZ zostanie odrzucona. 10.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,

pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3

Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej. 10.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,

którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy. (NUMERACJA WG SIWZ)

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:



Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych: 

 



Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 

Nie 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania: 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg



nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty: 

 



Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

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

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

§ 12 ZMIANY UMOWY 1. Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian umowy



w formie aneksu, który dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Zmiana może

nastąpić w przypadkach określonych poniżej: 1) zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr

ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.), 2) zmiany miejsca realizacji umowy czy

umówionych terminów, 3) zamiana asortymentu na inny, np. na skutek wycofania starego i

wprowadzenie nowego, o takich samych lub lepszych parametrach użytkowych (zgodnie z

zapotrzebowaniem Zamawiającego i w cenie przetargowej), 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający

udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału,

przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, nie zachodzą

wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w

wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp, 6)

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku

zamówień na usługi lub dostawy, 7) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność

zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b) wartość zmiany nie przekracza 50%

wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 2. Strony dopuszczają

możliwość zmiany czasu obowiązywania umowy poprzez: a) przedłużenie czasu obowiązywania

umowy – w przypadku niezrealizowania w czasie trwania umowy szacunkowej wartości umowy,

określonej w § 4 ust.1 do czasu zrealizowania wartościowego pozostałej części kwoty przeznaczonej

do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, w przedłużonej

umowie nie mogą się różnić od cen, określonych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Umowy, b)

skrócenie czasu obowiązywania umowy - w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości umowy,

określonej w § 4 ust.1, przed terminem zakończenia umowy, określonym w § 3. 3. Strony

dopuszczają możliwość zmiany cen w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT w przypadku

ustawowej zmiany wysokości tego podatku – bez konieczności dokonywania zmiany umowy – przy

czym zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny jednostkowej netto, b)

okresowych obniżek cen przedmiotu zamówienia – bez konieczności dokonywania zmiany umowy.

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powyższym drogą

pisemną lub e-mailem, c) zmian wskaźnika GUS, nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od

daty obowiązywania umowy, nie częściej jednak niż 1 raz na półrocze, w przypadku gdy wskaźnik

ten ulegnie zmianie o minimum 5% - po zaakceptowaniu proponowanej zmiany umowy w aneksie



sporządzonym przez Wykonawcę. Cena może ulec zmianie maksymalnie do wysokości zmienionego

wskaźnika, 4. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia asortymentu objętego przedmiotem

umowy o pozycje, w przypadku których zakończona została produkcja (oficjalne pismo producenta o

zakończonej produkcji) oraz brak jest równoważnika. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do

zmiany produktu opisanego w załączniku nr 1 do umowy na jego odpowiednik – w przypadku

pojawienia się na rynku odpowiednika produktu o cenie niższej niż cena produktu ujęta w załączniku

nr 1 do niniejszej umowy. 6. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji

wynagrodzenia umownego, w razie zmiany: a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, b) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne, c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę. 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 każda ze stron umowy może - w terminie do

30 dni liczonych od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian - zwrócić się do drugiej

strony z wnioskiem o zawarcie aneksu odpowiednio modyfikującego wynagrodzenie umowne.

Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne zawierające m.in.

wyliczenie obrazujące jaki rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia będą miały zmiany,

o których mowa w ust. 9. W braku szczegółowego uzasadnienia wniosek uważany będzie za

niewywołujący skutków prawnych. Zmiany wynagrodzenia zostaną ujęte w aneksie do umowy

(zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności) i będą obowiązywały od dnia wejścia w

życie przepisów będących przyczyną waloryzacji. 8. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa

w ustępie poprzedzającym z uchybieniem wskazanego terminu, strony będą mogły podjąć negocjacje

mające na celu ustalenie kwoty, o którą zwiększone zostanie wynagrodzenie umowne, jeżeli obydwie

strony wyrażą wolę podjęcia takich negocjacji, a strona wnioskująca przedstawi drugiej stronie

szczegółowe uzasadnienie faktyczne i prawne proponowanej zmiany. 9. Zmiana wynagrodzenia

dotyczy wyłącznie niezrealizowanej części zamówienia i jest uzależniona od wykazania wpływu tej

zmiany na wartość wynagrodzenia miesięcznego. 10. Niepodpisanie aneksu do umowy w terminie 1

miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 7 zd. 1 uprawnia stronę składającą

wniosek do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Uprawnienie do rozwiązania umowy nie powstaje w przypadku złożenia wniosku z naruszeniem

terminu, o którym mowa w ust. 7 zd. 1., lub w przypadku złożenia wniosku terminowego, lecz



niezawierającego szczegółowego uzasadnienia, o którym mowa w ust. 7 zd. 2. (NUMERACJA WG

PROJEKTU UMOWY ZAŁ. NR 9 DO SIWZ) 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-02-19, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 



Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa

odczynników do oznaczania właściwości fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych

osadu moczu wraz z dzierżawą: analizatora suchych pasków z analizatorem beck’upowym, analizatora

osadu moczu, wirówki cytologicznej, mikroskopu i klimatyzatora. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38434000-6, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 36
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Parametry oceniane 32,00

termin płatności liczony od daty wystawionej faktury 8,00

cena oferty brutto 60,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 2.

Dostawa odczynników do diagnostyki parazytologicznej wraz z dzierżawą aparatu do oceny larw i jaj



pasożytów, pierwotniaków, cyst i oocytów. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
 

okres w miesiącach: 36
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

Termin płatności liczony od daty wystawienia faktury 40,00

cena oferty brutto 60,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet 3.

Dostawa odczynników do oznaczania krwi utajonej i narkotyków w moczu wraz z dzierżawą czytnika

testów immunochromatycznych. 
 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 
 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 

Wartość bez VAT: 
 

Waluta: 
 

 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 36
 

okres w dniach: 
 

data rozpoczęcia: 
 

data zakończenia: 
 

5) Kryteria oceny ofert: 
 

Kryterium Znaczenie

parametry oceniane 30,00

Termin płatności liczony od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT 10,00

cena oferty brutto 60,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 

 


