
Ełk: Dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy 
na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o
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: Dostawa odczynników do badań immunochemicznych 
wraz z dzierżawą analizatora przez okres 24 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:  Dzierżawa  analizatora  do  badań 
immunochemicznych wraz z dostawą odczynników na 24 m-ce. Panel badań: Total IgE, alergeny pokarmowe, 
wziewne, PCT, Różyczka, H. pylori, Borelioza, Troponina, BNP, HCG. Lp. Test Ilość badań na 24 m-ce 1 Total  
IgE 480 2 Alergen PIES 60 3 Alergen KOT 60 4 Alergen ROZTOCZA 60 5 Alergen BYLICA 60 6 Alergen  
TYMOTKA 60 7 Alergen BRZOZA 60 8 Alergen PSZENICA /gluten/ 60 9 Alergen BIAŁKO JAJA 60 10 Alergen 
MLEKO KROWIE 60 11 Alergen ALTERNARIA 60 12 Antygeny przesiewowe pokarmowe 60 13 Antygeny 
przesiewowe wziewne 60 14 Prokalcytonina 960 15 Różyczka IgM 240 16 Różyczka IgG 240 17 H. pylori w  
surowicy 240 18 Borelioza IgM 960 19 Borelioza IgG 960 20 Alergen RYBA 60 21 Alergen SOJA 60 22 Troponina 
200 23 BNP 200 24 HCG 200 Razem 5520 badań Lp. Parametry graniczne 1 Wieloparametrowy system do badań 
immunodiagnostycznych  metodą  enzymoimmunofluorescencyjną  2  Automatyczna  krzywa  kalibracyjna  -  w 
postaci kodu kreskowego 3 Rekalibracja nie częściej niż raz na 14 dni 4 Wszystkie oznaczenia wykonywane na 
jednym  analizatorze  5  Jednakowy  koszt  dla  pojedynczego  oznaczenia  i  oznaczeń  w  serii  6  Analizator 
bezobsługowy,  wykluczenie  możliwości  kontaminacji  7  Możliwość  jednoczesnego  oznaczania  różnych 
parametrów dla tego samego pacjenta 8 Pojemność analizatora minimum 10 testów 9 Odczynniki, kalibratory i 
kontrole  w  zestawach  10  Trwałość  odczynników  po  otwarciu  nie  krótsza  niż  termin  ważności  podany  na 
opakowaniu  11  Menu  w  języku  polskim  12  Wyrób  medyczny  oznakowany  znakiem  CE  13  Gwarancja  na 
analizator przez  cały  okres  trwania  dzierżawy 14  Bezpłatny  serwis  przez  cały  okres  trwania  dzierżawy 15 
Podłączenie do sieci laboratoryjnej ATD Software po stronie oferenta.
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: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. wadium: 4.000,00 zł słownie: cztery tysiące 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 immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora ) i wartością dostawie stanowiącej 
przedmiot zamówienia tj. na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł ; ( słownie: 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
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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:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub 
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a  
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat  
wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały  
wykonane lub są wykonywane należycie 
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 oudzielenie 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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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.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.
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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: nie
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; ( - 1 piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2012 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: 22.02.2012 r.
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