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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na systematyczną dostawę
pasków do badania moczu i dzierżawę analizatora.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z dnia 29 grudnia 2009 r. poz.1778).
Szacowana wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust. 8 Ustawy Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na
dostawy i usługi.

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa pasków do badania
moczu i dzierżawa analizatora w okresie 36 miesięcy.
Paski do analizy moczu 10-cio parametrowe
• pH
• bilirubina
• krew
• leukocyty
• ciężar właściwy
• białko
• azotyny
• glukoza
• ciała ketonowe
• urobilinogen
z dzierżawą analizatora do odczytu na 30000 oznaczeń rocznie
Paski kontrolne o 2-poziomach – 350 sztuk rocznie
• niski – 50%
• wysoki – 50%

Dzierżawiony analizator powinien odpowiadać wymaganiom , które zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
Szczegółowe warunki dostaw, rozliczeń i dzierżawy analizatora podają projekty
umów, które zamawiający podpisze z wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza (projekty umów na dostawę pasków do badania
moczu i dzierżawę analizatora są załącznikami do specyfikacji).
II. Sposób przygotowania oferty
Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim pismem
komputerowym, maszynowym i podpisana przez osoby /osobę/ upoważnioną
do reprezentowania firmy i opatrzona pieczęciami firmową i imienną.
Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu cenowym, który jest
załącznikiem nr 2 do niniejszej siwz.
W ofercie należy podać termin płatności faktur, zamawiający zastrzega termin
30 dni. Każda strona oferty powinna być ponumerowana i parafowana. W
materiałach złożonych wraz z ofertą powinno być stwierdzenie: oferta
zawiera....ponumerowanych stron. Oferta powinna zawierać spis treści.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i
wariantowych
Zamawiający przewiduje złożenie zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ustęp 1 punkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Treść złożonej oferty musi być zgodna z treścią siwz.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
Informacje, które stanowią tajemnicę wykonawcy w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy umieścić na oddzielnych stronach i
zaznaczyć napisem tylko do wglądu zamawiającego.

III. Warunki uczestnictwa w postępowaniu i dokumenty, które należy
złożyć wraz z ofertą cenową
1.Złożenie ważnej oferty
2.Złożenie wraz z ofertą aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
dopuszczającego wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie przedmiotu
zamówienia.
3.Złożenie wraz z ofertą oświadczenia, że wykonawca spełnia wymogi Art.22
ustęp 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4.Złożenie wraz z ofertą oświadczenia, że wykonawca posiada dokumenty
dopuszczające paski do badania moczu do obrotu i używania zgodnie z Ustawą
z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z
17 czerwca 2010 r.)
5.Złożenie wraz z ofertą deklaracji zgodności na proponowany aparat
wystawionej przez wytwórcę, lub autoryzowanego przedstawiciela w UE.
6.Złożenie wraz z ofertą instrukcji użytkowania aparatu w języku polskim.
7.Dierżawiony analizator musi odpowiadać wymaganiom podanym w siwz. Nie
spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.
Podane wyżej dokumenty i oświadczenia należy załączyć do oferty cenowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie
z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń
podanych w punktach 2-5 i 7.

IV. Wybór oferty najkorzystniejszej
Celem wybrania oferty najkorzystniejszej ustala się kryteria:
cena /wartość/ oferty stanowi – 100%
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający powiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu przetargu i prześle drogą
korespondencyjną umowy do podpisu w terminie przewidzianym w art. 94
Ustawy Pzp.
V. Sposób porozumiewania się między zamawiającym a wykonawcami ustala
się za pomocą faksu potwierdzonego pismem i drogą e-meilową.
Siwz oraz ewentualne pytania ,odpowiedzi ,rozstrzygnięcia przetargu będą
publikowane na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:

www.spzozsokolow.pl
Zapytania w sprawie treści i siwz lub ogłoszenia należy kierować faxem na nr
25/ 787 60 83 i potwierdzić pismem i poczta e-mailową ( w programie Word) na
adres :
zp@spzozsokolow.pl
Upoważnionymi do porozumiewania się z oferentami są:
- w sprawie przedmiotu zamówienia – kierownik laboratorium Anna Mańko
tel.025/ 781-72-00 wew.219
- w sprawie procedury postępowania Kazimierz Korolczuk – kierownik działu
zamówień publicznych tel. 025 781-73-20.
VI. Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych i ostemplowanych kopertach z napisem
„Przetarg na dostawę pasków do badania moczu ” najpóźniej do dnia
25.05.2011 r. w sekretariacie siedziby zamawiającego w Sokołowie Podlaskim
ul. ks. Jana Bosko 5 pokój 37(II piętro).do godz.10.30
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11.00 w pokoju 39.
Ustalam termin związania ofertą na 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.
Postępowanie jest jawne, zapraszamy wykonawców na otwarcie ofert

VII. Środki ochrony prawnej
Ponieważ szacowana wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota określona w
przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień
publicznych wykonawcom przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, wyłącznie wobec następujących czynności zamawiającego:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub
zapytania o cenę,
- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego.
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