
Ełk: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą 
analizatorów przez okres 36 miesięcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 
087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do 
badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów przez okres 36 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szacowana ilość oznaczeń biochemicznych 
na 36 miesięcy Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1 ALAT 40000 2 ASPAT 20000 3 Amylaza 3000 4 AP - Fosfataza 
zasadowa 6000 5 GGTP- gammaglutamylotranspeptydaza 4000 6 CK-kinaza kreatynowa 2000 7 CK - MB - izoenzym 
CK 1000 8 LDH -dehydrogenaza mleczanowa 2200 9 K- Potas 75000 10 Na - Sód 66000 11 Ca - Wapń 10000 12 Fe - 
Żelazo 9000 13 Mg - Magnez 4500 14 LDL bezpośredni 500 15 Fosforany 5000 16 Cholesterol całkowity 25000 17  
dHDL - Cholesterol 20000 18 Chlorki 750 19 Trójglicerydy 25000 20 Kreatynina 60000 21 Mocznik / (BUN) 30000 22  
Kwas moczowy 4500 23 Bilirubina całkowita 10500 24 Bilirubina sprzężona i niesprzężona 500 25 Białko całkowite 
4000 26 Białko w moczu 3000 27 Glukoza 60000 28 CRP 45000 29 Lipaza 6000 30 Albumina 3000 31 Mikroalbumina 
w moczu 1000 32 TIBC 3000 33 dHbA1C% 2000 34 Alkohol 600 35 Mleczany 500 36 ASO 1000 37 RF 1000  
RAZEM 554550 Lp. Analizator Główny Wymagalny parametr/warunek 1 W pełni automatyczny, wieloparametrowy 
biochemiczny analizator, pracujący 24 godziny przez 7 dni w tygodniu 2 Analizator nowy fabrycznie rok produkcji  
2012 3  Wydajność  min.  500  oznaczeń  kolorymetrycznych  godz  oraz  min.  350  oznaczeń  ISE /godz.  4  Komputer 
sterujący z oprogramowaniem Windows XP , Ekran dotykowy min 17 5 Możliwość wykonania oznaczeń z różnego 
materiału: surowica, osocze, mocz, PMR, krew pełna 6 System odczynnikowy umożliwiający badania z zakresu chemii 
klinicznej  ,  białek  specyficznych  ,  monitoringu  leków  ,  oznaczania  narkotyków  7  Minimum  60  pozycji  
odczynnikowych na pokładzie analizatora - wszystkie pozycje chłodzone. 8 Możliwość równoczesnego stosowania 
różnych objętościowo butelek odczynnikowych 9 Możliwość załadowania min 100 próbek jednorazowo z możliwością 
ciągłego  doładowywania  w  trakcie  pracy  bez  konieczności  pauzowania  aparatu,  Raki  z  próbkami  uwalniane 
bezpośrednio  po  aspiracji,  bez  konieczności  oczekiwania  na  zakończenie  analizy 10  Wbudowane  czytniki  kodów 
paskowych do identyfikacji odczynników i próbek badanych 11 Detektory poziomu odczynników I próbek badanych z  
monitoringiem  poziomu  odczynników,  detektor  skrzepu  12  Wykonania  badań  w  trybie  STAT  -  możliwość 
zdefiniowania  statusu  STAT  dla  każdej  dowolnej  pozycji  próbkowej  13  Kuwety  jednorazowego  użytku  lub 
wielorazowe z automatycznym systemem mycia.  14 Stacja uzdatniania wody -  zużycie wody przez  analizator nie 
przekraczające  30  litrów  wody  na  godzinę  15  Odczynniki  płynne,  nie  wymagające  rekonstytucji,  dostarczane  w 
firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora 16 Zintegrowany z 
analizatorem moduł ISE - Na , K , Cl, bezobsługowy z automatycznie wykonywaną kalibracją sterowaną z poziomu 
oprogramowania  analizatora  bez  konieczności  ingerencji  operatora.  17  Możliwość  programowania  reakcji 
czteroodczynnikowych. 18 Możliwość pracy z probówkami pierwotnymi i naczynkami typu CUP, przystosowany do 
pracy z systemem aspiracyjno-próżniowym 19 Oddzielne igły pipetujące dla odczynników , próbek 20 Możliwość  
zaprogramowania  automatycznego  startup  i  shut  down  uruchamianego  automatycznie  przez  analizator  w 
zaprogramowanym  wcześniej  czasie  z  możliwością  określenia  zakresu  wykonywanych  czynności  21  System 
monitorujący  poziom  i  informujący  o  obecności  endogennych  interferencji  w  próbce  (hemoliza,  lipemia,  
hiperbilirubinemia) 22 Monitorowanie zużycia odczynników (ilość wykonanych oznaczeń, badań, kontroli, kalibracji) 



23  Oznaczanie  kreatyniny  metodą  enzymatyczną  24  Oznaczanie  hemoglobiny  glikozylowanej  z  krwi  pełnej  Lp. 
Analizator  dodatkowy  Wymagalny  parametr/warunek  1  Analizator  w  pełni  automatyczny,  wieloparametrowy 
biochemiczny  analizator,  2  Wydajność  min.  60  oznaczeń/godz.  3  Wbudowane  czytniki  kodów  paskowych  do 
identyfikacji  odczynników  i  próbek  badanych  4  Możliwość  wykonania  oznaczeń  z  różnego  materiału:  surowica, 
osocze, mocz 5 System odczynnikowy umożliwiający badania z zakresu chemii klinicznej , białek specyficznych 6 
Minimum  25  pozycji  odczynnikowych  na  pokładzie  analizatora  -  wszystkie  pozycje  chłodzone.  7  Możliwość 
równoczesnego  stosowania  różnych  objętościowo  butelek  odczynnikowych  8  Kuwety  jednorazowego  użytku  lub 
wielorazowe z automatycznym systemem mycia. 9 Zużycie wody nie więcej niż 2 l/h pracy analizatora 10 Odczynniki 
diagnostyczne  kompatybilne  z  analizatorem  głównym  Lp.  Analizatory  główny  i  dodatkowy  Wymagalny 
parametr/warunek 1 Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne) 
2  Wprowadzanie  danych  demograficznych  pacjenta:  imię,  nazwisko,  ID,  zleceniodawca  3  Baza  danych  wyników 
oznaczeń  pacjentów min.  50  000  rekordów 4  Deklaracja  zgodności  CE z  dyrektywą  98/79/WE dla  analizatora  i  
odczynników 5 Komunikacja dwukierunkowa z zapytaniem. Podłączenie do sieci informatycznej ATD Software na  
koszt oferenta 6 Bezpłatna instalacja i szkolenie u Zamawiającego 7 Bezpłatny serwis dostępny 24 godz.dobę 7 dni w 
tygodniu. 8 System podtrzymywania napięcia (UPS), w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej min. 30 min 9  
Do podanej ilości badań należy doliczyć ilość odczynników na codzienną kontrolę i kalibracje zgodnie ze wskazaniami 
producenta 10 Przyjazd serwisu w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia .Za zwłokę przewiduje się karę umowną za 
każdy rozpoczynający się dzień zwłoki w kwocie 500,00 zł 11 Po zakończeniu umowy oferent jest zobowiązany do 
przywrócenia pomieszczenia w którym znajduje się analizator do poprzedniego stanu. 12 Ilość kontroli:  Dla badań 
powyżej 2000 oznaczeń na 36 m-cy - 2 poziomy kontroli 1x dziennie Dla badań poniżej 2000 oznaczeń na 36 m-cy - 2 
poziomy kontroli 1x na tydzień..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

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

III.1) WADIUM

 Informacja na temat wadium: 15.000,00 zł słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100.

III.2) ZALICZKI

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie 3 lat przed 
dniem  wszczęcia  postępowania  lub  wykonuje  nadal  przynajmniej  1  zamówienie  odpowiadające 
rodzajem (  tj.  dostawa odczynników do badań biochemicznych wraz  z  dzierżawą  analizatora  )  i 



wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. na kwotę nie mniejszą niż 150.000,00 zł ;  
( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100 ) , z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i  
odbiorcy, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że ta dostawa została wykonana należycie; 

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 

III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 
3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) 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 - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  jeżeli  w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma 



siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom 
należy przedłożyć:

 inne dokumenty
Inne dokumenty dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki i artykuły zużywalne oraz 
analizator  odpowiadają  wymaganiom  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  do  oferty należy dołączyć  następujące  dokumenty:  a)  oświadczenie  ,  iż  produkty będące 
przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym wymaganych w 
SIWZ. b) oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania, 
spełnia wymagania zasadnicze zgodne z wymogami prawa wspólnotowego i polskiego, spełnia wymagania 
jakościowe.  c)  zaświadczenia  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzające,  że  poprzez 
odpowiednie  odniesienie  dokładnie  oznaczone  produkty  będące  przedmiotem  dostawy  odpowiadają 
określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklaracja zgodności i certyfikat wydany przez 
jednostkę notyfikowaną. Powyższy zapis dotyczy tylko Wykonawców, którzy są uprawnieni do posiadania 
w/w dokumentów , a w przypadku braku obowiązku posiadania , każdy Wykonawca winien dołączyć do 
oferty oświadczenie potwierdzające taki stan.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązującą od wejścia w życie nowych stawek  
tego  podatku  na  zasadzie  prawa powszechnie  obowiązującego.  Strony dopuszczają  zmiany umowy w zakresie:  a) 
numeru katalogowego produktu (zmiana nr katalogowego nie wymaga aneksowania umowy) b) nazwy produktu przy 
zachowaniu jego parametrów c) przedmiotowym/ produkt zamienny d) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych 
aparatury  w  sytuacji  gdy:  -wprowadzony  zostanie  do  sprzedaży  przez  wykonawcę  produkt  zmodyfikowany/ 
udoskonalony e) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym 
dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową 2. Powyższe zmiany nie 
mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia: 
www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. 
Baranki 24; 19-300 Ełk , pokój 0/27A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  10.07.2012 godzina 
10:00, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.;ul. Baranki 24; 19-300 Ełk ;Sekretariat pokój 504; V piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16)  Informacje  dodatkowe,  w  tym  dotyczące  finansowania  projektu/programu  ze  środków  Unii 
Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków  pochodzących  z  budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  niepodlegających  zwrotowi  środków  z  pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

data publikacji na portalu BZP: 02.07.2012 r.


