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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

Nazwa: SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Adres: ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik 

Numer telefonu: 32/43 28 100 lub 32/43 28 298 

Numer faksu: 32/42 26 875 

Adres e-mail: szpital@psychiatria.com lub sekretariat@psychiatria.com 

Strona internetowa: www.psychiatria.com 

 

II. ISTOTNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Ustawą PZP, oraz 

z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 Ustawy PZP. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 

46 Ustawy PZP. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą KC. 

5. Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 Ustawy PZP. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu 

jednorazowego użytku oraz najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla 

potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (pakietów), szczegółowo opisanych 

w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w Formularzu asortymentowo - cenowym: 

- Pakiet 1 - Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego MICROS 60 firmy 

HORIBA oraz przegląd serwisowy aparatu; 

- Pakiet 2 - Odczynniki biochemiczne, 

- Pakiet 3 - Sprzęt laboratoryjny i jednorazowego użytku, 

- Pakiet 4 - Odczynniki i części zużywalne do aparatu SmartLyte firmy Diamond Diagnostics 

będącego w posiadaniu Zamawiającego, 

- Pakiet 5 - Międzynarodowa kontrola jakości, 

- Pakiet 6 - Najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników. 
 

Uwagi dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych pakietów znajdują się 

w pkt III.4., III.5., III.6., III.7. i III.8. SIWZ poniżej. 
 

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

- 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne; 

- 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne; 

- 38437100-8 - Pipety; 

- 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 
 

4. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1: 

1) Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą odczynników wizyty inżyniera serwisu w celu 

odpowiedniego przygotowania i przekalibrowania analizatora do pracy na nowych odczynnikach; 

2) Odczynniki i krew kontrolna muszą pochodzić od tego samego producenta; 

3) Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 3 godziny od momentu pisemnego (fax, 

poczta email) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu; 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
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4) Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie usunie 

wady/usterki aparatu w wyznaczonym terminie; 

5) Zamawiający wymaga, aby przegląd serwisowy był wykonany przez autoryzowany serwis 

producenta analizatora. 
 

5. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 3: 

1) Wykonawca zapewnia w ramach wynagrodzenia serwis raz do roku w celu sprawdzenia aparatu 

Microsed-System firmy Electa lab; 

2) Zamawiający wymaga pipet z możliwością dokupienia do nich elementów umożliwiających 

pobranie określonej stałej objętości cieczy (poz. 19 - 20); 

3) Zamawiający wymaga pipet z możliwością dokupienia do nich elementów umożliwiających 

pobranie zmiennej objętości cieczy (poz. 21 - 22); 

4) Pipety w całości autoklawowalne bez potrzeby rozkręcania, pipety z gwarancją minimum 36 

miesięcy (poz. 19 - 22). 
 

6. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 4: 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

1) moduł odczynnikowo - ściekowy kompatybilny z aparatem SmartLyte firmy Diamond Diagnostics 

- system zamknięty; 

2) odczynniki i elektrody muszą pochodzić od tego samego producenta; 

3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku - wykonany przez 

autoryzowany serwis producenta aparatu wg zaleceń producenta aparatu; 

4) serwis umożliwiający natychmiastową reakcję w przypadku awarii - czas reakcji max. 3 godziny; 

5) obsługa systemu w języku polskim. 
 

7. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 5: 

Zamawiający wymaga możliwości wysyłania wyników i otrzymywania raportów przez Internet oraz 

możliwości monitorowania pracy więcej niż jednego analizatora bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów (dotyczy kontroli międzynarodowej). 
 

8. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 6: 

1) minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego, które musi spełniać analizator 

koagulologiczny (warunki graniczne): 

- Ilość kanałów pomiarowych: 2; 

- Metody: chromogenna, turbidymetryczna, immunoturbidymetryczna; 

- Dostępne testy: PT, APTT, TT, FIB, FII - FXII, AT3, HEP, PC, PS, DD, LA; 

- Dostępne jednostki: Sekundy, INR, %, mg/dl, g/L, U/mL, IE/mL, ng/mL; 

- Możliwość wyboru jednostek; 

- Kalibracja 5 punktowa; 

- Automatyczna eliminacja interferencji bilirubiny i hemoglobiny; 

- Autowykrywanie skrzepu; 

- Analiza korelacji krzywej kalibracyjnej; 

- Objętość pomiarowa max. 75 ul; 

- Kuwety pojedyncze i podwójne; 

- Magnetyczny mikser odczynnikowy; 

- Inkubator próbek min. 12 pozycji; 

- Inkubator odczynników min. 3 pozycje; 

- Sygnalizacja temperatury; 

- Możliwość pracy w trybie pojedynczym lub podwójnym; 

- Automatyczny start pomiaru po dodaniu odczynnika; 

- Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki; 

- Możliwość podłączenia czytnika kodów; 

- Możliwość podłączenia oprogramowania zewnętrznego; 
 

2) odczynniki i aparat muszą pochodzić od tego samego producenta; 
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3) wszystkie parametry zawarte w tabeli dotyczącej aparatu muszą znajdować potwierdzenie 

w załączonym do oferty szczegółowym opisie oferowanego produktu (ulotce informacyjnej, 

broszurze, folderze, katalogu, itp.) w języku polskim; 

4) wszystkie informacje zawarte w tabeli dotyczącej odczynników muszą znajdować potwierdzenie 

w załączonych do oferty metodykach badań w języku polskim; 

5) Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

- w ramach wynagrodzenia serwis analizatora, 

- dojazd serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 

- obsługa systemu w języku polskim. 
 

6) wraz z dostawą odczynników biochemicznych Wykonawca zobowiązuje się do oddania 

w używanie Zamawiającemu sprzęt laboratoryjny spełniający parametry zaoferowane przez 

Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym, nie gorsze niż minimalne wymagania 

określone w pkt III.8.1) SIWZ i w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do 

SIWZ) - w tabeli dotyczącej aparatu; 

7) sprzęt laboratoryjny będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie w celu 

przeprowadzania badań w zakresie koagulologii; 

8) wydanie sprzętu laboratoryjnego w najem Zamawiającemu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od 

dnia zawarcia umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie Strony, 

zawierającego szczegółowy opis sprzętu z uwzględnieniem jego stanu technicznego; 

9) wraz ze sprzętem laboratoryjnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi 

w języku polskim oraz wszystkie pozostałe materiały i informacje niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania i korzystania z przedmiotu najmu; 

10) koszty transportu sprzętu laboratoryjnego pokrywa Wykonawca. 

11) Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt laboratoryjny znajduje się w stanie sprawnym do użytku oraz 

zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu w stanie sprawnym do użytku przez cały okres 

obowiązywania umowy; 

12) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Laboratorium pozwalającego na 

rozpoczęcie pracy w ciągu 1 dnia od daty montażu sprzętu laboratoryjnego;  

13) Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia serwis sprzętu laboratoryjnego w czasie trwania 

umowy; 

14) w przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny 

koszt i ryzyko wad, usterek w terminie do 1 dnia roboczego od telefonicznego lub pisemnego 

zgłoszenia przez Zamawiającego; 

15) w przypadku braku możliwości usunięcia usterki lub wady w terminie do 1 dnia roboczego 

od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie do 1 

dnia roboczego sprzęt laboratoryjny wolny od wad, na własny koszt i ryzyko; 

16) Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczania materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu laboratoryjnego przez okres obowiązywania 

umowy; 

17) po okresie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy sprzęt laboratoryjny 

w stanie nie pogorszonym, pomniejszonym o normalny stopień zużycia wynikający z eksploatacji; 

18) zwrot sprzętu laboratoryjnego zostanie potwierdzony protokołem. 
 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości towaru niż podane w Formularzu 

asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 1 do SIWZ), uzależniając swoją decyzję od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego występujących podczas obowiązywania umowy podpisanej 

z wybranym Wykonawcą. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza 

roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar. Niezrealizowana wartość pakietu nie może być 

większa niż 20% jego wartości. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu 

określonego w danym pakiecie w Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawcy (Załączniku nr 

1 do SIWZ), do kwoty określonej w § 1 ust. 1 umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą, co nie 

będzie stanowić zmian postanowień umowy. 
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11. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.). 

12. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

13. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Laboratorium) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie później niż 3 dni roboczych (minimalny termin dostawy - 1 dzień 

roboczy, maksymalny termin dostawy - 3 dni robocze) od momentu otrzymania przez Wykonawcę 

zamówienia w godz. od 7:00 do 22:00 od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy (dotyczy Pakietów: 1-4 i 6). 

14. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego (wraz 

z rozładunkiem do pomieszczeń magazynowych Laboratorium) na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego w terminach zgodnych z harmonogramem rozpoczęcia kontroli, nie później niż 3 dni 

roboczych (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, maksymalny termin dostawy - 3 dni 

robocze) przed datą rozpoczęcia cyklu kontrolnego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy 

(dotyczy Pakietu 5). 

15. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy lub poza godzinami pracy 

Laboratorium, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie dostawy. 

16. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności 

do stosowania) nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych 

Laboratorium (dotyczy odczynników). 

17. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niedoborów ilościowych, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o powyższym Wykonawcę. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dostawy lub też dostarczenia towaru wolnego od wad, 

tożsamego pod względem jakościowym i ilościowym z towarem zamówionym, w terminie do 3 dni 

roboczych od momentu zgłoszenia braków i/lub wad przez Zamawiającego. 

19. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania wymiany na 

towar spełniający wymogi umowy w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego 

z umową/zamówieniem, w tym m.in. dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach, 

dostarczenia towaru o jakości odbiegającej od parametrów określonych w umowie. 

20. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru dostarczonego z opóźnieniem. 

21. Strony postępowania dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu zamówienia wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. 

 

IV. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I RÓWNOWAŻNYCH, 

ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWIE 

RAMOWEJ ORAZ DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW  

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu 

na poszczególne pozycje asortymentowe. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy zachowaniu norm 

i parametrów, jakimi charakteryzuje się przedmiot zamówienia opisany przez Zamawiającego. 

Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawców składających oferty równoważne musi mieć 

parametry nie gorsze niż wskazane w SIWZ. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania 

równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: od  dnia obowiązywania umowy przez okres 12 miesięcy. 

 

VI. OKRES GWARANCJI 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia 

na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia dostawy do pomieszczeń magazynowych Laboratorium 

(dotyczy pipet zaoferowanych w pozycjach: 19 - 22 w Pakiecie 3). 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania:  

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie;  
 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie;  
 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie;  
 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. 
 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a Ustawy PZP. 

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  zostanie dokonana według formuły „spełnia - 

nie spełnia”, w oparciu o oświadczenia i dokumenty określone w pkt VII SIWZ. 

 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

Ustawy PZP, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

według Załącznika nr 3 do SIWZ. 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

Ustawy PZP, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - według Załącznika nr 4 do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, należy przedłożyć oświadczenie w sprawie przynależności 

do grupy kapitałowej - według Załącznika nr 5 do SIWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt VIII.2.2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII.4. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VIII.4. SIWZ, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
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administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

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

lub przed notariuszem. 

7. 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. 

8. UWAGA: W/w oświadczenia i dokumenty winny potwierdzać spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania na dzień upływu 

terminu składania ofert. 

9. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: 

1) szczegółowy opis oferowanego produktu (ulotkę informacyjną, broszurę, folder, katalog, itp.) 

w języku polskim, potwierdzający spełnianie parametrów urządzenia opisanego w tabeli dotyczącej 

aparatu w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) - dotyczy Pakietu 6; 

2) metodyki badań w języku polskim potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego 

w tabeli dotyczącej odczynników w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do 

SIWZ) - dotyczy Pakietu 6. 
 

10. Wykonawca ponadto zobowiązany jest przedłożyć: 

1) wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy zgodny co do treści ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) wypełniony Formularz oferty zgodny co do treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 

do SIWZ; 

3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, w przypadku, gdy 

upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu 

z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

UWAGA: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 
 

11. UWAGA: Wskazane wyżej dokumenty, za wyjątkiem pełnomocnictw [które muszą być przedłożone 

w formie wskazanej w pkt VIII.10.3)] należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.  

13. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność 

z oryginałem na każdej stronie. 

14. Powyższa forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy PZP. 

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 

IX. OFERTA SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

2. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację 

zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nieuregulowanym przez umowę 

konsorcjum regulują przepisy Ustawy KC. 

3. Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za realizację zamówienia. 
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4. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, 

najpóźniej przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, do przedłożenia umowy 

regulującej ich współpracę. 

5. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VIII.2. i VIII.3. SIWZ winny być złożone osobno dla 

każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym 

mowa w pkt VIII.1. SIWZ powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

X. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie określa żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona 

Podwykonawcom. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców. 

 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

 

XII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania oraz oryginał pisma wysyła drogą pocztową. 

 

XIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ 

1. Stosownie do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 

nie później niż na 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 wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt XIII.1. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy PZP, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na swojej 

stronie internetowej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie 

internetowej. 

5. Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu: 32/42 26 875 lub drogą elektroniczną 

na adres: zam.publiczne@psychiatria.com, z określeniem postępowania którego dotyczą. 

6. W celu złożenia oferty o treści spełniającej warunki SIWZ, Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na 

bieżąco monitorowali zmiany dotyczące postępowania. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 

 

mailto:zam.publiczne@psychiatria.com
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XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

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

3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych w art. 85 ust. 2 

Ustawy PZP. 

 

XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy PZP ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych 

w art. 23 Ustawy PZP. W takim przypadku na Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ), 

jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika. 

4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

5. Zaleca się, aby pierwszą stronę oferty stanowił Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 

do SIWZ. 

6. Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 

którejkolwiek kartki. 

7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie 

długopisem bądź niezmywalnym atramentem (czytelnie). 

8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e 

ofertę. 

10. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej 

w następujący sposób: 
 

„Oferta na: dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem 

analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników 

dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Rybniku - Pakiet …… 
 

NIE OTWIERAĆ przed 15.02.2016 r. godz. 1330, znak sprawy: DZp.LLb.650.2.2015”. 
 

11. Koperta w której znajduje się oferta musi być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający 

przypadkowe jej otwarcie. 

12. Zaleca się podanie na kopercie adresu zwrotnego. 

13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 

upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie 

to musi być opisane w sposób wskazany w pkt XVI.10. SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami: 

„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

14. Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, 

należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „ZASTRZEŻONA CZĘŚĆ OFERTY”. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 

15. Przez „tajemnice przedsiębiorstwa” rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 

ich poufności, zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt XVI.14. SIWZ. 

16. UWAGA: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 
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składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. 

 

XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w budynku Administracji, w Biurze Pracownika 

ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17, do dnia 15.02.2016 r. do godz. 1300 (pokój czynny 

od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1430). 

2. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom 

bez ich otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2016 r. o godz. 1330, w siedzibie Zamawiającego, w budynku 

Administracji, w Biurze Pracownika ds. Zamówień publicznych - II piętro, pokój nr 17. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Oferty, które zostały doręczone Zamawiającemu w kopertach (opakowaniach) wewnętrznych 

naruszonych, będą traktowane jako odtajnione i zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia. 

6. W przypadku złożenia oferty zamiennej, oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą 

otwierane. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

8. Po otwarciu każdej z ofert Zamawiający poda do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust. 4 

Ustawy PZP. 

9. Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których 

mowa w pkt XVII.7. i XVII.8. SIWZ. 

 

XVIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do SIWZ). 

2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym 

(Załącznikiem nr 1 do SIWZ). 

3. W Formularzu asortymentowo - cenowym  (Załączniku nr 1 do SIWZ) Wykonawca zobowiązany jest 

do: 

1) podania pozycji asortymentowych wchodzących w skład pakietu (w odpowiednich wierszach 

tabeli); 

2) podania ceny jednostkowej netto wraz z ilościami danej pozycji; 

3) wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę opakowań, litrów, fiolek, 

miesięcy, mililitrów, oznaczeń, testów, sztuk; 

4) podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - dla danej pozycji w pakiecie; 

5) wyliczenia i podania wartości brutto danej pozycji (wiersza tabeli) poprzez doliczenie wartości 

podatku VAT do wartości netto; 

6) wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto i brutto danej 

pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sum w pozycji „Razem”. 
 

4. Wyliczone ceny netto i brutto oferty należy wpisać w odpowiednie pole Formularza oferty 

(Załącznika nr 2 do SIWZ). 

5. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone 

w SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej 

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostarczenia towaru 

do Zamawiającego. 

6. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wyrażoną w polskich złotych 

(PLN). 

7. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, 

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

8. Cena oferty winna być określona z uwzględnieniem ewentualnych upustów proponowanych przez 

Wykonawcę. 
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9. Kwotę podatku VAT należy obliczać zgodnie z zasadami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). 

10. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, 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, 

informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - 

stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 

do SIWZ). 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 
 

 

2. Punkty przyznawane za podane w pkt XIX.1. SIWZ kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 
 

 

3. UWAGA: Trzydniowy termin sukcesywnej dostawy przedmiotu zamówienia wskazany w pkt III.13. 

i III.14. SIWZ jest terminem maksymalnym. Wykonawca w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 do 

SIWZ) może podać krótszy termin dostawy (minimalny termin dostawy - 1 dzień roboczy, 

maksymalny termin dostawy - 3 dni robocze). 

4. Jeżeli Wykonawca nie poda żadnego terminu dostawy lub poda termin dostawy dłuższy niż 3 dni 

robocze, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 

6. Zamawiający poprawi omyłki w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 Ustawy PZP. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 

Ustawy PZP. 

 

XX. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 90% 

2. Termin dostawy 10% 

Nr kryterium Wzór 

1. 

Cena: 

                                                   Cmin 

Wartość punktowa ceny = ––––––––––––– x 90 

                                                   Cbad 

 

gdzie: Cbad - cena brutto podana w ofercie badanej 

           Cmin -  najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert 

2. 

Termin dostawy: 

                                                                      Tdmin 

Wartość punktowa terminu dostawy = ––––––––––––– x 10 

                                                                      Tdbad 

 

gdzie: Tdbad - termin dostawy podany w ofercie badanej 

           Tdmin - najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ofert 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZp.LLb.650.2.2015 

                                                                                                                                                         

  

XXI.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria 

oceny ofert. 

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 Ustawy 

PZP. 

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali 

się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu 

składania ofert; Wykonawców, którzy złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania 

po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz 

nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

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

3) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

4) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP, po upływie którego umowa 

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 

5. Ogłoszenie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści 

w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej. 

 

XXII.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem 

art. 183 Ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony 

w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 

o których mowa w pkt XXII.1. SIWZ, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać w wyznaczonym terminie przedłożenia mu 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, 

przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

o miejscu i terminie podpisania umowy. 

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

1. 

w zakresie procedury przetargowej: 

Joanna Kalisz - Referent d/s zamówień publicznych  

                          tel.: 32/43 28 138; w godzinach od 730 do 1400 

2. 

w zakresie przedmiotu przetargu: 

Urszula Skowron - Filary - Kierownik Laboratorium 

Sebastian Standowicz - Asystent Diagnosta 
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XXIV. WZÓR UMOWY 

Wzór umowy dla Pakietów: 1, 2, 3, 4 i 5 stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, natomiast wzór umowy dla 

Pakietu 6 stanowi Załącznik nr 6a do SIWZ. 

 

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy ponieśli lub 

mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują 

środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 do 198 Ustawy PZP. 

2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności określonych 

w art. 180 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 Ustawy PZP. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej oraz w terminach określonych 

w art. 182 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2 Ustawy PZP. 

4. Podmioty, o których mowa w pkt XXV.1. SIWZ, przed wniesieniem odwołania zobowiązane są do 

wniesienia na konto UZP wpisu od odwołania, którego wysokość zależy od przedmiotu i wartości 

zamówienia. 

 

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz załączników do 

protokołu, z wyjątkiem dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, a oferty po upływie terminu ich składania. 

2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz przepisy Ustawy 

KC. 

 

 

 

 Zatwierdził: 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku: 

Andrzej Krawczyk  

  

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Lp. Nazwa Załącznika 

1. Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy 

2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy dla Pakietów: 1, 2, 3, 4 i 5 

7. Załącznik nr 6a - Wzór umowy dla Pakietu 6 



 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianach z dnia 09.02.2016 r. 
 

Pakiet 1 - Odczynniki i materiały kontrolne do analizatora hematologicznego MICROS 60 firmy HORIBA oraz przegląd serwisowy aparatu 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 

Wielkość 

opakowania 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1. Diluent 10 1itrów op. 30     

2. 

Odczynnik 

czyszczący 

enzymatyczny 

1 litr litr 40     

3. Lizat 1 litr litr 20     

4. 

Odczynnik 

odbiałczający 

(podchloryn) 

1 litr litr 1     

5. 
Krew kontrolna 

(niska) 
2,5 ml fiolka 4     

6. 
Krew kontrolna 

(normalna) 
2,5 ml fiolka 4     

7. 
Krew kontrolna 

(wysoka) 
2,5 ml fiolka 4     

8. 
Przegląd 

serwisowy aparatu 
--- --- 

1 
(w czasie 

trwania 

umowy) 

    

Razem    

Uwagi: 

1. Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą odczynników wizyty inżyniera serwisu w celu odpowiedniego przygotowania i przekalibrowania analizatora do pracy na nowych 

odczynnikach. 

2. Odczynniki i krew kontrolna muszą pochodzić od tego samego producenta. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii nie może być dłuższy niż 3 godziny od momentu pisemnego (fax, poczta email) zawiadomienia Wykonawcy o niesprawności sprzętu. 

4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie usunie wady/usterki aparatu w wyznaczonym terminie. 

5. Zamawiający wymaga, aby przegląd serwisowy był wykonany przez autoryzowany serwis producenta analizatora. 
 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2016 r. 
  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY po zmianach z dnia 09.02.2016 r. 

 
Pakiet 4 - Odczynniki i części zużywalne do aparatu SmartLyte firmy Diamond Diagnostics będącego w posiadaniu Zamawiającego 

Lp. 
Nazwa 

asortymentu 

Wielkość 

opakowania 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1. 

Moduł 

odczynnikowo-

ściekowy 

--- op. 30     

2. Solution Cleaning 100 ml 500     

3. 
Sodium electrode 

conditioner  
100 ml 500     

4. 
ISE troll - control 

L, N, H 
30 x 1,8 ml ml 60     

5. 

Elektroda 

obsługowa 

referencyjna 

--- szt. 2     

6. 
Elektroda 

obsługowa Li 
--- szt. 2     

7. 
Elektroda 

obsługowa Na 
--- szt. 2     

8. 
Elektroda 

obsługowa K 
--- szt. 2     

9. 
Peristaltic Pump 

Tubimg 
--- szt. 3     

Razem    

 

Uwagi: 

Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

1) moduł odczynnikowo - ściekowy kompatybilny z aparatem SmartLyte firmy Diamond Diagnostics - system zamknięty; 

2) odczynniki i elektrody muszą pochodzić od tego samego producenta; 

3) w ramach wynagrodzenia przegląd serwisowy analizatora - jeden w ciągu roku - wykonany przez autoryzowany serwis producenta aparatu wg zaleceń producenta aparatu; 

4) serwis umożliwiający natychmiastową reakcję w przypadku awarii - czas reakcji max. 3 godziny; 

 

 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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5) obsługa systemu w języku polskim. 

 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2016 r. 

 

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

 
Pakiet 6 - Najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawą odczynników po zmianach z dnia 09.02.2016 r. 

 

Producent ………………………… 

Nazwa / Model / Typ ………………………… 

 

Minimalne wymagania stawiane przez Zamawiającego, 

które musi spełniać analizator koagulologiczny 

(warunki graniczne) 

TAK/NIE Opis parametrów 

Ilość kanałów pomiarowych: 2   

Metody: chromogenna, turbidymetryczna, 

immunoturbidymetryczna 
  

Dostępne testy: PT, APTT, TT, FIB, FII - FXII, AT3, HEP, 

PC, PS, DD, LA 
  

Dostępne jednostki: Sekundy, INR, %, mg/dl, g/L, U/mL, 

IE/mL, ng/mL 
  

Możliwość wyboru jednostek   

Kalibracja 5 punktowa   

Automatyczna eliminacja interferencji bilirubiny 

i hemoglobiny 
  

Autowykrywanie skrzepu   

Analiza korelacji krzywej kalibracyjnej   

Objętość pomiarowa max. 75 ul (podać)   

Kuwety pojedyncze i podwójne   

Magnetyczny mikser odczynnikowy   

Inkubator próbek min. 12 pozycji (podać)   

Inkubator odczynników min. 3 pozycje (podać)   

Sygnalizacja temperatury   

Możliwość pracy w trybie pojedynczym lub podwójnym 

(podać) 
  

Automatyczny start pomiaru po dodaniu odczynnika   

Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki   

Możliwość podłączenia czytnika kodów   

Możliwość podłączenia oprogramowania zewnętrznego   

 

 

 

 

 

(Pieczęć Wykonawcy) 
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Lp. Nazwa asortymentu 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Stawka 

VAT 

[%] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1. 

Tromboplastyna królicza (niesyntetyczna) z chlorkiem 

wapnia we wspólnym roztworze, liofilizat, o ISI 1.0 - 1.1 

Stabilność odczynnika po otwarciu min 5 dni 

w temp. 2-8ºC 

Objętość fiolki max 5 ml 

ml 

ozn. 

800 ml 
16 000 

ozn. 

    

2. 

APTT - odczynnik ciekły, gotowy do użycia 

Stabilność odczynnika po otwarciu min 30 dni w temp. 

2-8ºC 

Objętość fiolki max 5 ml 

ml 

ozn. 

500 ml 
20 000 

ozn. 

    

3. 

Fibrynogen (zmodyfikowana metoda Clauss’a) 

Zestaw z buforem imidazolowym i kalibratorem, 

trombina wołowa 

Stabilność odczynnika po otwarciu  min 30 dni w temp.  

2-8ºC 

Objętość fiolki trombiny max 2 ml 

ml 

ozn. 
80 ml 

3 200 ozn. 
    

4. 

Osocze kontrolne 

Stabilność odczynnika po rekonstytucji min 8 h w temp. 

2-8ºC i 30 dni po zamrożeniu 

Objętość fiolki max 1 ml 

Poziom N 

ml 180     

5. 

Osocze kontrolne 

Stabilność odczynnika po rekonstytucji min 8 h w temp. 

2-8ºC i 30 dni po zamrożeniu 

Objętość fiolki max 1 ml 

Poziom P 

ml 30     

6. 

Kalibrator N na bazie osocza ludzkiego 

Stabilność odczynnika po rekonstytucji min 24 h w temp. 

2-8ºC i 30 dni po zamrożeniu 

Objętość fiolki max 1 ml 

ml 10     

7. 
Chlorek wapnia 

Objętość fiolki max 5 ml 
ml 500     

8. 

Pozostałe materiały zużywalne (określa Wykonawca - 

w ilości niezbędnej do wykonania badań podanych 

w SIWZ) 
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9. Czynsz najmu m-c 12     

Razem    
 

Uwagi: 

1. Odczynniki i aparat muszą pochodzić od tego samego producenta. 

2. Wszystkie parametry zawarte w tabeli dotyczącej aparatu muszą znajdować potwierdzenie w załączonym do oferty szczegółowym opisie oferowanego produktu (ulotce informacyjnej, 

broszurze, folderze, katalogu, itp.) w języku polskim. 

3. Wszystkie informacje zawarte w tabeli dotyczącej odczynników muszą znajdować potwierdzenie w załączonych do oferty metodykach badań w języku polskim. 

4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu: 

1) w ramach wynagrodzenia serwis analizatora, 

2) dojazd serwisu w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii, 

3) obsługa systemu w języku polskim. 
 

5. Wraz z dostawą odczynników biochemicznych Wykonawca zobowiązuje się do oddania w używanie Zamawiającemu sprzęt laboratoryjny spełniający parametry zaoferowane przez 

Wykonawcę w Formularzu asortymentowo - cenowym, nie gorsze niż minimalne wymagania określone w pkt III.8.1) SIWZ i w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 

1 do SIWZ) - w tabeli dotyczącej aparatu. 

6. Sprzęt laboratoryjny będzie wykorzystywany przez Zamawiającego wyłącznie w celu przeprowadzania badań w zakresie koagulologii. 

7. Wydanie sprzętu laboratoryjnego w najem Zamawiającemu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie 

Strony, zawierającego szczegółowy opis sprzętu z uwzględnieniem jego stanu technicznego. 

8. Wraz ze sprzętem laboratoryjnym Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim oraz wszystkie pozostałe materiały i informacje niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania i korzystania z przedmiotu najmu. 

9. Koszty transportu sprzętu laboratoryjnego pokrywa Wykonawca. 

10. Wykonawca gwarantuje, iż sprzęt laboratoryjny znajduje się w stanie sprawnym do użytku oraz zobowiązuje się do utrzymywania sprzętu w stanie sprawnym do użytku przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Laboratorium pozwalającego na rozpoczęcie pracy w ciągu 1 dnia od daty montażu sprzętu laboratoryjnego. 

12. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia serwis sprzętu laboratoryjnego w czasie trwania umowy. 

13. W przypadku awarii sprzętu laboratoryjnego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i ryzyko wad, usterek w terminie do 1 dnia roboczego od telefonicznego lub 

pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającemu. 

14. W przypadku braku możliwości usunięcia usterki lub wady w terminie do 1 dnia roboczego od zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w terminie 

do 1 dnia roboczego sprzęt laboratoryjny wolny od wad, na własny koszt i ryzyko. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego dostarczania materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu laboratoryjnego przez okres 

obowiązywania umowy. 

16. Po okresie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy sprzęt laboratoryjny w stanie nie pogorszonym, pomniejszonym o normalny stopień zużycia wynikający 

z eksploatacji. 

17. Zwrot sprzętu laboratoryjnego zostanie potwierdzony protokołem. 
 

 

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2016 r. 
 

 

  …………………………………………………… 

  Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 


