
Ełk: Dostawa odczynników 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 przez okres 24 miesięcy na potrzeby Pro-Medica w 
Ełku Sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp Nazwa Ilość Wielkość opakowania w ml 1 Odczynnik
None-Apelta 800 ml 100 2 Odczynnik Pandyego 800 ml 100 3 Odczynnik May Grunwalda 14000 ml 500 4 Odczynnik Giemsy 6000
ml 500 5 Odczynnik Turka 800 ml 100 6 Odczynnik Sudan III 800 ml 100 7 Płyn Lugola 2000 ml 100 8 Odczynnik Mac-Wiliama
1000ml 500 9 Test FOB 1000 szt Kasetka 20-25 szt 10 Test na białko lamblii 2400 szt Kasetka 20-25 szt 11 Test na narkotyki w
moczu 10-cio parametrowy 100 szt  /20-25  szt/  12  Metanol  4  litry 1000 13  Barwnik do  retikulocytów 400 ml  100  14 Olejek
imersyjny 1000 ml 100 15 Bufor do barwników 10000ml 1000 16 Kwas octowy 30% 2000ml 100 17 Kwas solny 6N 1000ml 100 18
Odczynnik  monoklonalny  anty-D  Blend  1000  ml  10  19  Odczynnik  monoklonalny  anty-D  RUM  1200  ml  10  20  Odczynnik
monoklonalny anty-A 1 klon 800 ml 10 21 Odczynnik monoklonalny anty-A 2 klon 800 ml 10 22 Odczynnik monoklonalny anty-B 1
klon 800 ml 10 23 Odczynnik monoklonalny anty-B 2 klon 800 ml 10 24 Standard anty-D 200 ml 2 25 PBS 90000 ml 500 26
Dolichotest 30 ml 2 27 Krwinki do układu ABO gotowe do użycia 120 zestawów 3 szt. 28 R-r Papanicolaus 1a r-r hematoksyliny
Harrisa 2000 ml 500 28 Eozyna Y/1% r-r wodny 1000 ml 100 29 Oranż G r-r 1000 ml 100 30 EA -36 1000 ml 100 31 Fuksyna
karbolowa 400 ml 100 32 Fiolet krystaliczny 400 ml 200 33 Histokit 2000 ml 200 34 Safranina r-r wodny 400 ml 200.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

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

II.1.8) 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: 2.224,55 zł słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery zł 55/100 ).
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 nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie 
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 spełnianiu 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; 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
III.6) INNE DOKUMENTY

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

nne dokumenty dodatkowe: W celu potwierdzenia, że oferowane odczynniki 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. 5. Informacja o
dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym wymaganiom. W zakresie potwierdzenia, że
oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 1) Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne
materiały firmowe producenta odczynników, na których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanego odczynnika.

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.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

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 sprzedającego 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

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: 04.11.2013 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 w BZP: 23.10.2013 r.
 

 


