WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY
w Warszawie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN/28DzOL/10/2014
O WARTOŚCI POWYŻEJ 207 000 EURO
NA
DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, PODŁOŻY
I TESTÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ DO
KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI
MIKROBIOLOGICZNEJ

WARSZAWA 2014

ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
www.zakazny.pl

centrala (22) 33 55 351-355
Dyr e k to r (22) 33 55 225
fax (22) 33 55 226
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1. Informacje o Zamawiającym
Nazwa: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
Adres: 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
Strona internetowa: www.zakazny.pl
Numer telefonu: (022) 33 55 212, 214
Numer faksu: (022) 33 55 226, 375
e-mail: dzp@zakazny.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 207 000 euro.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do
kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej, zgodnie z formularzem „Specyfikacja
asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1).
Pod pojęciem diagnostyki mikrobiologicznej Zamawiający rozumie wyhodowanie czynnika
etiologicznego, określenie jego identyfikacji i lekowrażliwości. Proces uważany jest za
zakończony po otrzymaniu wyniku końcowego w postaci wydruku.
Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 6 „Zestawienie warunków koniecznych”.
Wspólny słownik zamówień (CPV):
33696000-5 - Odczynniki i środki kontrastowe
38434000-6 – Analizatory
Przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego - art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z późn. zm.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uważa się ofertę na
pojedynczy pakiet.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia
Czas realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków
5.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
6.1

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następującego dokumentu:
6.1.1 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ.

6.2.

6.3.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, to zobowiązany jest przedstawić
w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 6.3 SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na
formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;
6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy;
6.3.3 aktualnego
zaświadczenia
właściwego
naczelnika
urzędu
skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
6.3.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
6.3.5 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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6.3.6 aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w:
6.5.1 pkt 6.3.2 - 6.3.4 i 6.3.6 - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
6.5.1.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6.5.1.2 nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6.5.1.3 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie
zamówienia;
6.5.2 pkt 6.3.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5.1.1, 6.5.1.3 i 6.5.2 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.1.2
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.5 zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Postanowienia pkt 6.6 stosuje się odpowiednio.
6.8. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty, o których mowa w pkt 6.3 – 6.5 muszą być złożone przez każdego
z Wykonawców, natomiast dokument, o którym mowa w pkt 6.1 może zostać złożony wspólnie.
6.9. W przypadku składania oferty przez podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia
należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.10. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na
formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
6.11. Na potwierdzenie, że oferowane produkty spełniają wymagania Zamawiającego Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty:
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6.11.1
6.11.2
6.11.3
6.11.4

kopie deklaracji zgodności CE dla wszystkich oferowanych analizatorów;
oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;
ulotki informacyjne lub instrukcje wykonania w języku polskim dla wszystkich
odczynników i testów;
ulotki informacyjne dla oferowanych analizatorów wraz ze skróconym opisem
technicznym.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Wszelką pisemną korespondencję należy kierować na:
adres: Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37;
numer faksu: (22) 33 55 375, 226;
e-mail: dzp@zakazny.pl
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. od
poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1530
7.4. Do kontaktów z Wykonawcami w sprawie postępowania upoważniona jest:
Anna Sieńczak – Przewodnicząca Komisji Przetargowej
tel.: (0-22) 33 55 212, 214 fax.: (0-22) 33 55 375 godz. 800 – 1530, e-mail:dzp@zakazny.pl,
7.5. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą
uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy, który nie poinformował o zmianie danych
teleadresowych.

8. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.2. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Nr
Wadium w zł.
pakietu
1.
2.
SUMA

1 398,00 zł
5 848,00 zł
7 246,00 zł

8.3. Łączna kwota wadium wynosi: 7 246,00 zł.
8.4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, dopuszczalna jest jedna lub kilka
następujących form:
8.4.1 pieniądz;
8.4.2 poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
8.4.3 gwarancja bankowa;
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8.4.4
8.4.5

gwarancja ubezpieczeniowa;
poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
( Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BANK PEKAO S.A. O/W-WA
NR RACHUNKU 72 1240 6247 1111 0000 4979 3648
8.6. Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty.
8.7. Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w osobnej kopercie w Sekretariacie
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego do dnia 30.12.2014 r. do godz. 1000.
8.8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do
zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na
pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające
oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm.
8.9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm.
8.10. Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 z późn. zm.
9. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
10. Opis sposobu przygotowania oferty
10.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena.
10.2 Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
10.3 Wykonawca zobowiązany jest podać numer katalogowy i nazwę handlową oferowanych
odczynników.
10.4 Ilość oznaczeń na 3 lata:
Pakiet 1: 2 650;
Pakiet 2: 17 500.
Na podstawie tej ilości Wykonawca wylicza wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, w tym dzierżawę sprzętu, koszt odczynników, podłoży, testów i
wszystkich komponentów niezbędnych do należytego wykonania badań w tym kalibrację i
kontrolę wewnętrzną. Koszt tych elementów oferent przedstawia w formie tabeli z podaniem
nazwy towaru, ilości i wartości. Elementy niezbędne do wykonania analizy, nie wykazane w
ofercie, będą dostarczane na koszt Wykonawcy.
10.5 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu „Oferta” zgodnym w treści ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
10.6 Do oferty należy załączyć:
10.6.1. dokumenty i oświadczenia wymagane w punkcie 6 SIWZ;
10.6.2. uzupełniony formularz „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” – (zał. nr 1); zarówno w
formie pisemnej jak i elektronicznej na nośniku danych (płyta kompaktowa CD, DVD lub
pamięć USB) wypełniając załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej Szpitala;
10.6.3. uzupełniony formularz „Oferta”;
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10.6.4. uzupełniony formularz „Zestawienie warunków koniecznych” – (zał. nr 6);
10.6.5. dowód wniesienia wadium.
10.7 Złożone dokumenty i oświadczenia muszą być zgodne z wymaganiami SIWZ.
10.8 Oferta ma być sporządzona w języku polskim, pisemnie przy użyciu trwałego nośnika pisma.
10.9 Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty uprawniające do reprezentowania
Wykonawcy należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
10.10 Wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany powinny być podpisane przez osobę
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.
10.11 Wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, należy
ponumerować kolejnymi numerami. Cała oferta powinna być zszyta lub trwale połączona w inny
sposób, uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.
10.12 Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają
wyłącznie Wykonawcę.
10.13 Wykonawca złoży ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym w
następujący sposób:
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę
odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu
do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej
PN/28DzOL/10/2014
„Nie otwierać przed dniem 30.12.2014 r., przed godz.1100”.
10.14 Wymaga się, aby opakowanie było opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer
lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) Wykonawcy składającego ofertę.
10.15 Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne
otwarcie oferty, jeżeli koperta lub inne opakowanie nie będą właściwie oznaczone przed
przypadkowym ich otwarciem lub właściwie oznakowane.
10.16 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w podpunkcie 10.13., będzie
dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty”.
10.17 W ofercie należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1
11.2

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala
Zakaźnego w Warszawie, do dnia 30.12.2014 r. r., do godziny 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, w dniu
30.12.2014 r. o godzinie 1100.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Wartość netto pozycji w pakiecie jest iloczynem liczby potrzebnych opakowań i ceny
jednostkowej netto.
Wartość brutto pozycji w pakiecie jest sumą wartości netto i kwoty podatku VAT.
Wartość netto pakietu jest sumą wartości netto wszystkich pozycji w pakiecie.
Wartość brutto pakietu jest sumą wartości brutto wszystkich pozycji w pakiecie.
Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez możliwości proponowania rozwiązań
wariantowych.
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12.7

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, w tym dzierżawę sprzętu, koszt odczynników, podłoży i testów oraz wszystkich
komponentów niezbędnych do należytego wykonania badań w tym kalibrację i kontrolę
wewnętrzną. Elementy niezbędne do wykonania analizy, nie wykazane w ofercie, będą
dostarczane na koszt Wykonawcy.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena – 80%
• okres stałości cen brutto odczynników – 20%
13.2 Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie
mniej, według formuł:
Kryterium cena ofertowa (C):
Ilość punktów (C) = Cn/Cb x 100 x 80%
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej)
100 – wskaźnik stały
80% – waga kryterium – cena
Kryterium okresu stałości cen brutto odczynników (SC): 20%
gdzie:
36 miesięcy – 20%
24 miesięce – 10%
12 miesięcy – 0 %
1% = 1 punkt
13.3

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) przyznanych za
powyższe kryteria zgodnie z wzorem:
P = C + SC

13.4

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

14. Wymagania Zamawiającego
14.1
14.2
14.3
14.4

Odczynniki muszą być kompatybilne z analizatorami.
Bezpłatny serwis w okresie dzierżawy (Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia
awarii w terminie 48 godzin od pisemnego zawiadomienia).
Koszt dzierżawy aparatury (w tym koszt materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych) jest
stały w trakcie trwania umowy.
Minimalny okres ważności oferowanych produktów to ¾ pełnego okresu ważności od dnia
dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
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14.5

14.6
14.7

14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17

14.18

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania warunków, w jakich przewożone są
odczynniki. W przypadku stwierdzenia uchybień, szczególnie w przypadku odczynników
wymagających transportu w temp. 2-8° C Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia
towaru.
Dla pakietu nr 1 Zamawiający wymaga aparatury fabrycznie nowej spełniającej wymagania
zawarte w załączniku nr 6 SIWZ „Zestawienie warunków koniecznych”. Niespełnienie
wymagań Zamawiającego grozi odrzuceniem oferty.
Dla pakietu nr 2 Zamawiający wymaga aparatury fabrycznie nowej, najnowszej technologicznie
w ofercie danego producenta, spełniającej wymagania zawarte w załączniku nr 6 SIWZ
„Zestawienie warunków koniecznych”. Niespełnienie wymagań Zamawiającego grozi
odrzuceniem oferty.
Dla pakietu nr 2 w przypadku pojawienia się zestawu analizatorów w nowej technologii
Wykonawca gwarantuje możliwość wymiany zestawu na nowy model i pokryje wszelkie koszty
związane z transportem i dostawą nowego sprzętu.
W przypadku pojawienia się nowych wersji odczynników, podłoży lub testów Wykonawca
gwarantuje możliwość wymiany ich w na nową wersję, przy zachowaniu warunków
przetargowych i cen nie wyższych niż wynikające z umowy.
Przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w miejscu
przewidzianym na umieszczenie analizatorów, celem określenia możliwości technicznych
bezpiecznego montażu i eksploatacji urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie bezpiecznego i prawidłowego montażu
urządzenia.
Dostarczenie i uruchomienie aparatów w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji
aparatury.
Gwarancja producenta w okresie obowiązywania umowy dzierżawnej (minimum 2 bezpłatne
przeglądy w roku)
Koszt dzierżawy zestawów analizatorów płatny kwartalnie.
Sukcesywne dostarczanie przedmiotu zamówienia (odpowiednio opakowanych i oznaczonych
preparatów, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami), pod wskazany w umowie adres.
Dostarczenie wraz z pierwszą dostawą „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego” i ulotki w języku polskim, która zawierać będzie wszelkie
niezbędne informacje oraz instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania
i przechowywania odczynników.
Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie treść ulotki informacyjnej Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

15. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
15.1
15.2

Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony
w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie
i miejscu podpisania umowy po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu.

16. Wzór umowy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
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17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Ochronę prawną Wykonawców reguluje dział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

18. Pozostałe informacje
18.1 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
18.2 Nie przewiduje się aukcji elektronicznej.
18.3 W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych z póz. zmianami.

19. Załączniki do SIWZ
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8

Formularz „Specyfikacja asortymentowo – cenowa” (zał. nr 1).
Formularz „Oferta” (zał. nr 2).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 3).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 4).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 5).
Formularz „Zestawienie warunków koniecznych” (zał. nr 6).
Formularz „Oświadczenie” (zał. nr 7).
Wzór umowy (zał. nr 8).
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Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 1

PAKIET NR 1 IDENTYFIKACJA DROBNOUSTROJÓW I OKREŚLANIE ICH WRAŻLIWOŚCI
Dzierżawa
Lp.

Nazwa

1

Dzierżawa

Ilość kwartalnych Cena jednostkowa
rat dzierżawnych
netto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

12
Odczynniki, podłoża i testy

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Lp.

nr
katalogowy

Nazwa

Ilość na
3 lata

j.m

Cena jednostkowa
netto

300
szt.
Zestaw do identyfikacji gronkowców
200
szt.
Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram dodatnich
1 000
szt.
Zestaw do identyfikacji pałeczek Gram ujemnych
150
szt.
Zestaw do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich
500
szt.
Zestaw do oznaczania lekowrażliwości pałeczek Gram ujemnych
100
szt.
Zestaw do identyfikacji paciorkowców
100
szt.
Zestaw do identyfikacji bakterii beztlenowych
300
szt.
Zestaw do identyfikacji drożdżaków
Odczynniki uzupełniające, materiały eksploatacyjne i części zużywalne potrzebne do wykonania 2000 testów identyfikacyjnych i 650 oznaczeń lekowrażliwości
nr
katalogowy

Nazwa

Ilość na
3 lata

j.m

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

1
2
…
SUMA
UWAGAOferta ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszt odczynników, materiałów eksploatacyjnych, części zużywanych i wszystkich komponentów. Elementy
nieuwzględnione, a konieczne do wykonania badań, będą dostarczane na koszt Oferenta.
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Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Załącznik nr 1

PAKIET NR 2 HODOWLA I DETEKCJA WZROSTU DROBNOUSTROJÓW
Lp.

Nazwa

1

Dzierżawa

Dzierżawa
Ilość kwartalnych Cena jednostkowa
rat dzierżawnych
netto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Wartość netto

Stawka
VAT

Wartość brutto

Stawka
VAT

Wartość brutto

12
Odczynniki, podłoża i testy

Lp.

nr
katalogowy

2
3
4
5

1
2
…

Ilość na
3 lata

j.m

Cena jednostkowa
netto

Podłoża płynne do hodowli z krwi i płynów ustrojowych, bakterii
8 000
szt.
rosnących w warunkach tlenowych
Podłoża płynne do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii
4 000
szt.
rosnących w warunkach beztlenowych
Wybiórcze podłoża płynne do hodowli z krwi i innych płynów
900
szt.
ustrojowych grzybów drożdżoidalnych, z dodatkiem czynnika
uniemożliwiającego namnażanie się innych drobnoustrojów.
Podłoża płynne do hodowli z krwi i innych jałowych płynów ustrojowych
4 000
szt.
bakterii o wysokich wymaganiach pokarmowych
Podłoża płynne do hodowli drobnoustrojów z małej objętości krwi lub
600
szt.
płynów ustrojowych tzw. Pediatryczne
Odczynniki uzupełniające, materiały eksploatacyjne i części zużywalne potrzebne do wykonania 17 500 posiewów

1

Lp.

Nazwa

nr
katalogowy

Nazwa
Suplementy wzrostowe dla drobnoustrojów o wysokich wymaganiach

Ilość na
3 lata

j.m

9

op. a'4 szt.

Cena jednostkowa
netto

Wartość netto

Oferta ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym koszt odczynników, materiałów eksploatacyjnych, części zużywanych i wszystkich komponentów. Elementy
nieuwzględnione, a konieczne do wykonania badań, będą dostarczane na koszt Oferenta.
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Załącznik nr 2

OFERTA
W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej.
informujemy, iż:
1. Oferujemy wykonanie dostaw zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1) za kwotę
brutto:
pakiet 1 .……………………………………………………
słownie: ……………………………………………………
Oferujemy stałość cen brutto odczynników na okres ….. miesięcy.

pakiet 2 .……………………………………………………
słownie: ……………………………………………………
Oferujemy stałość cen brutto odczynników na okres ….. miesięcy.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termin płatności: 30 dni.
Zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej uwag.
Spełniamy wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ.
Uważamy się związani niniejszą ofertą przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy przedłożonej przez Szpital.
W przypadku wybrania naszej oferty osobami reprezentującymi firmę w umowie są:
............................................................................................................................................................................

8. W przypadku wybrania naszej oferty podajemy nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, który należy wpisać
do umowy:
............................................................................................................................................................................
9. Zwrotu wadium proszę dokonać na konto:
.........................................................................................................................................................................
10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zawiązku z postępowaniem o zamówienie publiczne jest:
............................................................................................................................................................................................
e-mail: ...............................................................................................................................................................................
nr telefonu: ............................................... nr faksu: .........................................................................................................
11. Oferta zawiera ........ stron.
12. Załącznikami do oferty są:
1. ...............................................................................
2. ................................................................................

..............................
miejscowość i data

.............................
pieczątka i podpis

1

Załącznik nr 3

PN/28DzOL/10/2014

..............................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników,
podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................
/data i podpis/
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Załącznik nr 4

..............................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy
odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki
mikrobiologicznej, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 roku.

......................................................
/data i podpis/
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Załącznik nr 5

..............................................
/pieczęć firmy/

OŚWIADCZENIE
W związku z przystąpieniem naszej firmy do przetargu nieograniczonego na dostawy
odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki
mikrobiologicznej, oświadczamy, że:
1. Wszystkie oferowane przez nas testy, odczynniki i analizator:
a) posiadają deklaracje zgodności CE;
b) są dopuszczone do obrotu i do używania, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z dnia 20.05.2010).

......................................................
/data i podpis/

PN/28DzOL/10/2014
Załącznik nr 6
ZESTAWIENIE WARUNKÓW KONIECZNYCH
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do
kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej.
Pakiet 1
Typ urządzenia: automatyczny analizator mikrobiologiczny do identyfikacji drobnoustrojów i określania
ich wrażliwości.
Producent / firma oferowanego sprzętu:………………………………….
Model i rok produkcji:……………………………………………………………...
Potwierdzenie czy
oferowany system
spełnia wymagany
warunek

L.P.

PARAMETR/WARUNEK

1.
2.
3.

Aparat fabrycznie nowy.
Pojemność aparatu co najmniej 15 miejsc inkubacyjno-pomiarowych.
Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej, wykonujący
identyfikację i oznaczanie wrażliwości na chemioterapeutyki drobnoustrojów
Gram dodatnich i Gram ujemnych.
Zawiera czytnik kodów kreskowych oraz urządzenie do pomiaru gęstości
zawiesiny bakteryjnej.
Współpraca aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym Marcel,
poprzez zintegrowany interfejs; wprowadzanie danych próbki przez czytnik
kodów kreskowych.
System wykonuje wszystkie oznaczenia, niezbędne do uzyskania identyfikacji
gatunku, bez jakichkolwiek dodatkowych testów.
Testy do analizy mikrobiologicznej powinny być szczelnie zamknięte w czasie
trwania inkubacji i pomiaru, bez ryzyka kontaminacji środowiska lub zakażenia
personelu.
Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej.
W przypadku przechowywania oferowanych produktów w temp. 2-8°C
wymagane jest nieodpłatne użyczenie Zamawiającemu chłodni na czas trwania
umowy.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Możliwość otrzymania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC
lub w formie: wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny. Dołączone opisy testów
w języku polskim.

10.

Możliwość wykrywania i interpretacji mechanizmów oporności MRSA,
MRCNS, HLAR, ESBL, VRE ,MLSb.
11. Obecność programu weryfikującego i nadzorującego poprawność interpretacji
wyniku: zgodność testów lekooporności z przynależnością systematyczną
patogenu, zgodności w obrębie grup leków, interpretacja wg standardów
EUCAST.
12. Możliwość bezpłatnej aktualizacji i dostosowania oprogramowania do
najnowszych wymagań EUCAST oraz do zmian w taksonomii bakterii przez
okres użytkowania aparatu.
13. Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim.
14. Dołączone urządzenie UPS podtrzymujące pracę aparatu w przypadku awarii
sieci energetycznej. Bezpłatna wymiana w przypadku awarii.
Certyfikat
systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz ISO 13485 dla wyrobów
15.
medycznych. Deklaracje CE lub równoważne - dołączyć kopie.
16. Minimalny okres ważności oferowanych odczynników to ¾ pełnego okresu
ważności od dnia dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
Oświadczamy, iż spełniamy powyższe wymagania.
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

1

PN/28DzOL/10/2014
Pakiet 2
Typ urządzenia: Aparat do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów.
Producent /firma oferowanego sprzętu:………………………………….
Model i rok produkcji:……………………………………………………
PAKIET 2
APARAT DO HODOWLI I DETEKCJI WZROSTU DROBNOUSTROJÓW
SPEŁNIENIE WYMOGU
L.P.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
GRANICZNEGO TAK/NIE
1. Aparat fabrycznie nowy, najnowszy technologicznie w ofercie danego
producenta.
2. Technologia hodowli w podłożach płynnych, z wytrząsaniem
i automatyczną kontrolą wzrostu.
3. Pojemność aparatu 120-200 miejsc inkubacyjno-pomiarowych.
4. Ciągłe przeglądanie hodowli: pomiary co najmniej 4 razy na godzinę.
5. Minimalny okres ważności oferowanych odczynników to ¾ pełnego
okresu ważności od dnia dostarczenia zamówienia do Zamawiającego.
6. Możliwość graficznego przedstawiania przebiegu hodowli.
7. System dźwiękowej i graficznej sygnalizacji prób dodatnich.
8. System sygnalizacji błędów oraz przekroczenia parametrów
granicznych.
9. Współpraca aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym
Marcel poprzez zintegrowany interfejs oraz identyfikacja próbki
czytnikiem kodów kreskowych.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Możliwość zmiany czasu inkubacji hodowli ujemnych.
Podłoża kompletne bez konieczności dodawania
wzbogacających.
Dostępne podłoża z inhibitorami antybiotyków.

substancji

Dostępne podłoża pediatryczne.
Dostępne podłoża wybiórcze do hodowli grzybów.
Instrukcja obsługi w języku polskim.
Urządzenie UPS podtrzymujące pracę analizatora w przypadku awarii
sieci elektrycznej. Bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia
w trakcie obowiązywania umowy.
Warunki serwisowania - czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia,
po otrzymaniu zgłoszenia, w ciągu 1 dnia roboczego; naprawy
i przeglądy aparatu (co najmniej 2 w roku ) wliczone w umowę
dzierżawy.
Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, uprawniających
do wymiany aparatu na nowy - trzy.
Certyfikaty systemu kontroli jakości ISO 9001 oraz ISO 13485 dla
wyrobów medycznych deklaracje CE lub równoważne - dołączyć
kopie.
Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze pokojowej.

Oświadczamy, iż spełniamy powyższe wymagania.
………………………………….
Podpis osoby upoważnionej
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Załącznik nr 7

...................................
(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do
kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473)
1.

składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn.
zm.)

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

1.
2.
3.

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

............................................................
(podpis i pieczątka)

2. informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5

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

..................................................................
(podpis i pieczątka)

* właściwe podkreślić
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Załącznik nr 8
UMOWA - WZÓR

stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników, podłoży i testów wraz
z dzierżawą sprzętu do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej zawarta w dniu ………. roku pomiędzy:
Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie, ul. Wolska 37, zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje:
Agnieszka Kujawska-Misiąg – Dyrektor Szpitala
Jolanta Krasuska – Główny Księgowy
a
firmą ………....w………………, ul. …………………., zarejestrowaną w KRS pod nr ……………….., zwaną dalej Wykonawcą,
którą reprezentuje:
…………………………………..
......................................................
§1
Przedmiotem niniejszej umowy są dostawy odczynników, podłoży i testów wraz z dzierżawą sprzętu do kompleksowej
diagnostyki mikrobiologicznej, zgodnie z formularzem „Specyfikacja asortymentowo-cenowa” (zał. nr 1)
CZĘŚĆ I
ODCZYNNIKI
§2
1.
2.

Umowa zostaje zawarta do czasu wyczerpania zamawianego asortymentu, jednak nie dłużej niż na okres 36 miesięcy
i wchodzi w życie z dniem 27.01.2015 r.
Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie
zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia 29 stycznia 2004 roku z późn. zm.
§3

1.
2.

3.
3.
4.

5.
6.
7.

Dostawa odczynników będzie realizowana transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odczynniki będą dostarczane w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego do Magazynu
Gospodarczego Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie przy ul. Wolskiej 37 od poniedziałku do piątku w
godzinach 800-1600. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym
po wyznaczonym terminie.
Rozładowywanie dostaw przez kierowcę Wykonawcy w miejscu wskazanym przez pracowników Magazynu Gospodarczego.
Ilości zamawianych odczynników będą podawane każdorazowo w formie zamówienia pisemnego (faks lub poczta
elektroniczna).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonych odczynników lub krótkiego terminu ich
ważności, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany na towar nowy i bez wad, w ilościach zakwestionowanych
niezależnie od własnych procedur reklamacyjnych, w terminie 3 dni roboczych od zawiadomienia pisemnego (faks lub poczta
elektroniczna).
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy zamawianego lub kwestionowanego asortymentu Zamawiający ma prawo do zlecenia
wykonania badań osobom trzecim. Różnicą między należnością za zlecone badania a kosztem odczynników obciążony
zostanie Wykonawca.
W przypadku trzykrotnego zdarzenia opisanego w ust. 4 niniejszego paragrafu zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z
winy wykonawcy.
Odbiór odczynników odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.

§4
1.
2.
3.

Wykonawca gwarantuje stałość cen brutto odczynników na okres ….. miesięcy od daty podpisania umowy.
Zmiany cen mogą nastąpić po upływie …. miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie częściej niż raz na kwartał z powodu
udokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezależnych od stron niniejszej umowy.
Zmiany w umowie mogą nastąpić z następujących przyczyn:
a) wprowadzenie przez Wykonawcę do sprzedaży produktu udoskonalonego przy zachowaniu dotychczasowych cen;
b) wystąpienie przejściowego braku produktu z przyczyn niezależnych od stron przy jednoczesnym dostarczeniu produktu
zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową przy zachowaniu dotychczasowych cen;
c) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym cena netto pozostaje bez zmian.
CZĘŚĆ II
APARATURA
§5

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dostawa kompletnego zestawu aparatury do diagnostyki mikrobiologicznej zostanie zrealizowana transportem na koszt i
ryzyko Wykonawcy do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Odbiór wyżej wymienionej aparatury nastąpi w terminie 5 dni
od dostawy na podstawie podpisanego obustronnie Protokołu Przekazania, po zrealizowaniu następujących działań:
1) dostarczenie instrukcji obsługi aparatury;
2) instalacja aparatury;
3) uruchomienie aparatury.
Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w Pracowni Diagnostyki Molekularnej.
Wykonawca zapewni gwarancję producenta na zestawy analizatorów w okresie obowiązywania umowy dzierżawnej oraz
minimum 2 bezpłatne przeglądy w roku.
Aparatura zostanie uruchomiona w Pracowni Diagnostyki Molekularnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
przy ul. Wolskiej 37.
W przypadku awarii aparatury uniemożliwiającej wykonywanie badań, tym samym zakłócanie pracy laboratorium,
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia przyczyny awarii w terminie do 48 godzin od pisemnego
zawiadomienia (faks lub poczta elektroniczna).
W przypadku niedotrzymania terminu podanego w § 5 ust. 5, Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania badań osobom
trzecim. Różnicą między należnością za zlecone badania, a kosztem odczynników obciążony zostanie Wykonawca.
W przypadku braku możliwości wykonania naprawy aparatury Wykonawca musi wymienić wadliwy sprzęt na nowy i wolny
od wad.
W przypadku pojawienia się aparatury w nowej technologii Wykonawcy gwarantuje możliwość wymiany sprzętu na nowy
model i pokryje wszelkie koszty związane z transportem i dostawą nowego sprzętu – dotyczy pakietu nr 2.
W przypadku pojawienia się nowych wersji odczynników Wykonawca gwarantuje możliwość wymiany testów na nową
wersję, przy zachowaniu cen i warunków przetargowych.
§6

1.
2.

Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis w trakcie trwania umowy.
Po wygaśnięciu umowy Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia aparatury na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni.
§7

1.

Koszt dzierżawy aparatury oraz koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych pozostaje stały w trakcie trwania
umowy.
2. Sposób zapłaty za dzierżawę: 12 równych rat kwartalnych.
CZĘŚĆ III
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8
1.
2.

Odbiór towaru odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT.
Płatności realizowane będą przelewem w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy:
……………………………………….
Nr konta …………………………..
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
1.
2.

§9
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP 527-21-53-938.
Wartość umowy brutto wynosi: ………………………………
słownie: ……………………………………………

3.

Wartość dzierżawy brutto wynosi: …………………………………
słownie: …………………………………………………………
4. Wartość odczynników, materiałów eksploatacyjnych i części zużywalnych brutto wynosi: ………………………
słownie: …………………………………………………………
§ 10
W razie wystąpienia istotnych zmian powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych zmianach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
§ 11
1.

Jeżeli opóźnienie realizacji umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% od wartości opóźnionego zadania za każdy dzień opóźnienia. Wysokość kary
nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.
2. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zapłaci karę w wysokości
10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw określoną umową.
3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, to Zamawiający zapłaci karę
w wysokości 10% wynagrodzenia przypadającego na niefakturowaną część dostaw określoną umową.
§ 12
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) oraz kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 557).
§ 14
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia
wspólnego stanowiska, oddadzą sprawę na drogę sądową, sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

