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Znak sprawy: ZLA-ZP-752w/23/12 
 

Specyfikacja   Istotnych  Warunków Zamówienia 
 

1.Nazwa i adres zamawiającego : 
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Sokoła 19   
 2. Tryb udzielenia zamówienia :  przetarg nieograniczony  art.39 ustawy   prawo zamówień 
publicznych z dnia 29.I.2004 (Dz.U.19poz.177)  
3.Opis przedmiotu zamówienia.  
Dostawa sprzętu jednorazowego uŜytku ,probówek do mikrometody i systemu zamkniętego 
do pobierania krwi. Zamówienie podzielono na trzy części .  Dopuszcza się moŜliwość 
składania ofert częściowych.  
CPV 33.14.00.00-3,  33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7 
Część I -Zamkni ęty system  aspiracyjno-próŜniowy do pobierania krwi  
 

NAZWA WYROBU 
 

Ilość 
zamawiana 

Wymiary graniczne  dla probówek 

Probówki do koagulologii z 3,2 % 
cytrynianem sodu na 1,8 – 3 ml krwi 

 6000 sztuk Średnica: 12-13 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Probówki hematologiczne z EDTA-K3 na 2- 3  
ml krwi   

18000 sztuk  Średnica ;12-13 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Probówki hematologiczne z EDTA-K3 na4,0 
– 6,0 ml 

400 
sztuk 

Średnica ;   15 mm 
wysokość ; 75 mm 

 Probówki do pozyskiwania surowicy z  
przyspieszaczem wykrzepiania o obj. 
pobrania 4,5 – 5,5 ml krwi   

 18000 sztuk Średnica :12-13 mm 
wysokość: 65-100 mm 

Probówki do pozyskiwania surowicy z  
przyspieszaczem wykrzepiania o obj. 
pobrania 2 - 3 ml krwi ml  

 8000 sztuk  Średnica :12-13 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Probówki do analizy glukozy na 2 - 3 ml krwi 
z NaF i EDTA 

 2500 sztuk Średnica :12-13 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Probówka do OB  z 3,8 % cytrynianem o obj 
pobrania 1,2-  2 ml krwi   

 3000 sztuk JeŜeli do zastosowania z rurką , proszę 
uwzględnić taką samą ilość rurek z podziałką 

Probówka do OB  z 3,8% cytrynianem  o obj 
pobrania 2,1 - 3,5  ml krwi  

 13000 sztuk  JeŜeli do zastosowania z rurką , proszę 
uwzględnić taką samą ilość rurek z podziałką 

Igła systemowa o wymiarach 0,9 mm x 38mm 
- 40 mm( 20 G) 

18000 sztuk     

Igła systemowa o wymiarach 0,8 mm x 38 
mm - 40 mm( 21G ) 

 20000 sztuk   

Igła systemowa o wymiarach 0,7 mm x 38 
mm - 40 mm( 22G ) 

2000  
sztuk 
 

 

Igła motylkowa do pobrań krwi z trudnych Ŝył 
0,9 mm z  drenem o dł. 50 – 120 mm 
dostosowana do oferowanego systemu  

 1500 sztuk   

Igła motylkowa do pobrań krwi z trudnych Ŝył 
0,8 mm z  drenem o dł. 50 – 120 mm 
dostosowana do oferowanego systemu 

1500 sztuk  

Probówki hematologiczne - pediatryczne o 
obj. pobrania od 1,0 – 1,5 ml krwi 

6000 sztuk Średnica : 10-12 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Probówki do pozyskania surowicy-  
pediatryczne o obj. pobrania 1,0  – 1,5 ml 
krwi  

1000 sztuk Średnica: 10-12mm wysokość : 65-75 
mm 

Probówki do koagulologii – pedriatyczne o 
obj. pobrania od 1,4 – 1,8 ml krwi 

1500 sztuk Średnica 10-12 mm 
wysokość: 65-75 mm 

Opaska uciskowa dla dorosłych 2 sztuk   
Opaska uciskowa dla dzieci 1 sztuki  
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 Wymagania graniczne 

1 Wyroby posiadają znak CE 

2 System zapewnia moŜliwość wyboru techniki pobierani krwi :systemem aspiracyjnym lub  próŜniowym 

3 System musi dawać moŜliwość wkłucia się pod dowolnym kątem w czasie pobierania 

4 Probówki rozróŜnialne są na podstawie koloru korka 

5 Zamknięcie umoŜliwiające wielokrotne zamykanie i otwieranie probówek 

6 Utylizacja  wyrobów  całkowita przez spalenie 

7 Igła powinna być zespolona z nasadką  

8 Wysokość i średnica  dostosowana do wykonywania bezpośrednio badań z probówki bez otwierania w 
analizatorach: biochemia Integra 400, hematologia Sysmex 1000 , immunochemia Cobas e 411 
(wymagania graniczne w tabeli) 

9 Teminy waŜności minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia  

10 Wszystkie wyroby  pochodzą od jednego producenta 

11 Wszystkie elementy są kompatybilne ze sobą  

12 Wszystkie elementy  systemu za wyjątkiem statywów OB i opaski uciskowej są  jednorazowego uŜytku 

13 Probówki posiadają etykietkę do opisu  próbki oraz znacznik objętości pobranej krwi 

14 Oferent dostarczy i wydzierŜawi  na czas trwania umowy bez dodatkowych kosztów : 
 - aparat  do automatycznego odczytu OB  na minimum 40 badań jednocześnie( kompatybilny z 
oferowanym systemem zamknię0tym) oraz 3 statywy do odczytu OB dla obj. 1,2-2 ml krwi( 
kompatybilny z oferowanymi probówkami pediatrycznymi) 

15 Aparat do OB musi być wyposaŜony w zewnętrzny  czytnik kodów kreskowych do identyfikacji 
pacjentów. 
 

16 Aparat do OB musi być przystosowany do podłączenia do Labolatoryjnego Systemu Informatycznego 
PSM  i musi współpracować z kodami kreskowymi 

17 Oferent musi pokryć koszty podłączenia aparatu do sieci 

18  Koszt serwisowania aparatu do OB na koszt wykonawcy (dotyczy przeglądu serwisowego 1 x na rok i 
napraw wynikających z normalnego uŜytkowania ) 

19 Oferent zapewni teoretyczne i praktyczne przeszkolenie personelu w ciągu   2 tygodni od daty podpisania 
umowy 

 
 
Oferent dostarczy wraz z ofertą dla kaŜdej pozycji po 5 próbek testowych, katalog z 
wykazem próbek, nazwą, numerem katalogowym, objętością pobieranej krwi. 

Oferty powinny zawierać: 

- Katalog metodyczny odczynników. 

- Karty charakterystyki substancji lub oświadczenie o braku obecności substancji 
niebezpiecznych. 

- Oświadczenie o rejestracji odczynnika w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

- Deklarację zgodności CE 

- Termin waŜności winien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy ( krótszy 
termin dopuszcza się w przypadku ,gdy producent określa je ze względu na skład 
chemiczny preparatu). 

- Dostawy powinny być realizowane w terminie do 21 dni od daty złoŜenia zamówienia. 
 



 

 

3

 
 
 
Część II -Sprzęt jednorazowy 

Rodzaj probówek Zalecana 
wielkość 

opakowania 

Planowana wielkość zamówienia 

Probówki typu Eppendorf  stoŜkowe na 1,5 ml- 
bezbarwne 

 500 sztuk 32 opak. 
16000 sztuk  

Naczyńka z PS o poj. 3ml do Hitachi 1000 sztuk 10 opak 
10000 sztuk 

Probówki do badania osadu o poj. 10 -12 ml z 
wgłębieniem na osad 0,5 ml z PS 

100 sztuk  150 opak 
15000 sztuk 

Końcówki do pipet o poj. do 1000 ul typu Eppendorf- 
niebieskie 

1000 sztuk 15 opak 
15000 sztuk 

Końcówki do pipet o poj do 200 ul typu Gilson - Ŝółte 1000 sztuk 35 opak 
35000 sztuk 

Nakłuwacze igłowe typu Medlance  pediatryczne  1,8 
mm 

200 sztuk  7 opak 
1400 sztuk 

Nakłuwacze igłowe typu Medlance dla dorosłych 2,4 
mm 

200 sztuk 4 opak 
800 sztuk 

Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne koloru 
czerwonego  z PP o poj. 1 litra z pokrywą i otworem 
wrzutowym  

20 sztuk 15 opak 
300 sztuk 
czerwone 

Pojemniki z tworzywa na odpady medyczne koloru 
czerwonego z PP o poj. 5 litrów z pokrywą   

10 sztuk  12 opak 
120 sztuk 
czerwone 

Szkiełka mikroskopowe podstawowe cienkie-76x26x1 
mm ze szlifowanymi krawędziami 

50 sztuk 30 opak 
1500 sztuk 

Jednorazowe kamery do badania osadu moczu na 10 
oznaczeń kaŜda 

 100 sztuk  15opak. 
1500 sztuk 

Pipety stałopojemnościowe z wyrzutnikiem końcówek 
i wydmuchem o poj. 100ul (minimum 2 lata 
gwarancji)  

1 sztuka 1 sztuka 

Pojemnik z pokrywką do przechowywania wyrobów 
jednorazowych( końcówki, naczyńka) z plexi 
bezbarwne – małe 15x25x30 

1 sztuki  2 sztuki 

 
 
 
 
Część III- MIKROMETODA 
Probówki z fluorkiem sodu z kapilarą do krwi 
włośniczkowej na glukozę o poj. 200 ul krwi 

 50 lub 100 sztuk 
w opak. 

100 sztuk. 

Probówki z EDTA z kapilarą do krwi włośniczkowej 
na morfologię o poj.200 ul krwi 

50 lub 100 sztuk 
w opak 

800 sztuk 

Probówki z EDTA z kapilarą do krwi włośniczkowej 
na morfologię o poj.100 ul krwi 

50 lub 100 sztuk 
w opak 

1200 sztuk 

Probówki do barwienia i zliczania retikulocytów na 
120 ul krwi 

50 lub 100 sztuk 
w opak 

400 sztuk 

 
w/w produkty muszą odpowiadać wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia  
20.05.2010 (Dz.U 107.poz.679) , posiadać deklarację zgodności CE, spełniać normy EN  
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Zamawiający   dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych  
Formularz oferty musi być wypełniony w kaŜdej pozycji dla danej części . 
 
4. Termin wykonania zamówienia . 
Zamawiający określił termin wykonania zamówienia:  1.I.2013 do 31.XII.2013 
           
5.Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :  

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności poprzez 
wykazanie :  

iŜ  Wykonawca został zarejestrowany we właściwym ,ze względu na formę organizacyjna ,w 
jakiej prowadzi działalność, rejestrze ( aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)  

2. posiadają  wiedzę i doświadczenie  
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia  
4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Ocena spełnienia w/w warunków odbędzie się na podstawie przedłoŜonych oświadczeń i 
dokumentów ,zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia ( obowiązek bezwzględnego spełnienia 
warunku).Zamawiający na podstawie złoŜonych wraz z wnioskiem dokumentów będzie badał 
czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez zamawiającego 
warunku.  
Wszelkie dokumenty składane w formie kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę poprzez naniesienie zapisu :za zgodność z oryginałem, data i 
podpis osoby upowaŜnionej . 

 
 
 
 

6.Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 
1. Formularz  oferty   sporządzony  na  załączniku  nr 1  i podpisany  przez             

osobę   upowaŜnioną . 
2. Podpisane  oświadczenie  w  trybie  art.22  -Prawo zamówień publicznych (  załącznik  

nr  2)  
3.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
     o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  wystawione nie wcześniej 
     niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert –kserokopia potwierdzona przez 
    wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
4 Oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe dostarczane wyroby posiadają zaświadczenie o 
rejestracji wyrobu  w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych  

     5. Oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe dostarczane wyroby  posiadają Deklaracje zgodności CE 
lub inne dokumenty waŜne dla danych wyrobów  (zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi )  
      Dla wyrobów niesklasyfikowanych jako medyczne oświadczenie o stosownej treści.  
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Na Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca w  kaŜdej chwili winien okazać oryginał 
zaświadczenia o którym mowa w pkt.4,5  dla kaŜdego zamawianego wyrobu  
wymienionego   w SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia . 
 

7. Informacje o sposobie  porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów .  

a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawy , oświadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej na                    
nr fax.32 624 03 10 . 
KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej , niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
oświadczeń , wniosków, zawiadomień lub informacji . 

      b) Zgodnie z art.27ust.3 ustawy zawsze dopuszczona jest forma pisemna.   
      Osobą  upowaŜnioną  do  kontaktów  z  oferentami jest : 

Konrad Kellner  – referent ds. zamówień publicznych tel.(32) 623 22 11 wew. 53 
w godz. 8-14 

8.Zamawiający nie wymaga składania wadium  
 
9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
  
10.Opis sposobu przygotowania oferty.  

• Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem niewaŜności w formie  
             pisemnej na   formularzu  stanowiącym  załącznik  do   niniejszej specyfikacji .  
             Zaleca  się  , aby  była  spięta  i  ponumerowana.  

 Zamawiający nie wyraŜa zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej .  
Na opakowaniu oferty naleŜy zamieścić następującą informację : Oferta na dostawę 
sprzętu jednorazowego uŜytku ,probówek do mikrometody i systemu 
zamkniętego do pobierania krwi 
 W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

• O f e r t a     w i n n a   b y ć   p o d p i s a n a   p r z e z   u p o w a Ŝ n i o n e g o   
             p r z e d s t a w i c i e l a   o f e r e n t a   a  upowaŜnienie  dołączone  do  oferty, o  ile 
            nie  wynika  ono  z  innych  dokumentów . 
            Miejsca ,w  których  oferent  naniósł  zmiany  winny  być  parafowane  przez  osobę  
            podpisującą  ofertę. 
 

• JeŜeli oferta będzie zawierała  informacje stanowiące tajemnice firmy , oferent winien  
je zgromadzić w jednej części oferty i właściwie je zabezpieczyć . Jeśli  oferta nie 
będzie zawierała odpowiedniej adnotacji , uwaŜać się będzie, Ŝe oferta takich 
informacji nie zawiera  i wówczas  oferta w całości jest jawna  

 
• Oferent  moŜe  wprowadzić   zmiany  lub  wycofać  złoŜoną  ofertę  przed  upływem 

terminu  składania  ofert  pod  warunkiem  złoŜenia  pisemnej  informacji  o  zmianie  
lub wycofaniu  oferty  w  kopercie  oznaczonej  „zamiana” lub  „wycofanie”. 

 
• Dołączona  do oferty kserokopia dokumentów winna być  potwierdzona  w 

następujący sposób „ za zgodność z oryginałem” –data , podpis  
 

11.  Miejsce i termin składania ofert . 
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Ofertę  w  zaklejonej  kopercie  opatrzonej napisem  Oferta na dostawę sprzętu 
jednorazowego uŜytku ,probówek do mikrometody i systemu zamkniętego do pobierania 
krwi    i  adresem  zamawiającego , naleŜy  złoŜyć  w  sekretariacie   Zakładu  Lecznictwa  
Ambulatoryjnego   w  Chrzanowie  ul. Sokoła 19   II piętro  w  terminie  do  dnia 14.XI.2012  
godz. 10.00 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.XI.2012  o godz.12.00 
12. Opis sposobu obliczenia ceny   
Jedynym kryterium podlegającym ocenie jest cena (brutto) określona przez składającego 
ofertę w formularzu oferty.  Zawarta w formularzu oferty cena  winna uwzględniać wszystkie 
koszty konieczne do zrealizowania zamówienia , podatki, koszt transportu. Cenę naleŜy podać 
w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
13. Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobem oceny ofert. 
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100% 

Sposób dokonania oceny wg wzoru :  
Wc = /(Cn:Cb)x100/x waga  
Wc -wartość punktowa ceny brutto  
Cn- cena najniŜsza  
Cb -cena badana  

 Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100pktów ,  
KaŜda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie  
14  . Z wykonawcą , który złoŜy najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa , której 
wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji . 
Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania . 
 
15.    Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy , który złoŜy najkorzystniejszą  
ofertę składania zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 
16.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej  określone w art.179-198 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U 19  poz. 177 z dnia 9.II.2004 ). 
 
Załączniki do specyfikacji.  
1.Formularz oferty –załącznik . nr 1  
2.Oświadczenie w trybie art. 22- załącznik nr 2 
3. Wzór umowy. – załącznik nr 3  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


