
Ełk: Dostawa odczynników koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na 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 
koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora na 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:  Parametry graniczne dla 
analizatora  koagulologicznego.  Dostawa  odczynników  koagulologicznych  wraz  z  dzierżawą 
aparatu Lp Wymagane właściwości aparatu POTWERDZENIE TAKNIE Opis aparatu sporządzony 
przez  Oferenta  1  Pełna  automatyzacja  procesu  oznaczania  wraz  z  rozcieńczaniem  próbek, 
analizator fabrycznie nowy. Wydajność analizatora min.60 ozh dla PT 2 Analizator typu random 
access, możliwość pracy w trybie CITO i BATCH. Mała ilość czynności konserwacyjnych, aparat 
musi być gotowy do pracy 24hdobę 3 Komunikacja dwukierunkowa z zapytaniem 4 Możliwość 
oznaczeń  zarówno  metodami  wykrzepialnymi  (odczyt  na  zasadzie  nefelometrii,  jak  i 
chromogennymi/immunologicznymi  odczyt  kolorymetryczny  5  Oferowany  panel  oznaczeń:PT, 
APTT, fibrynogen met. Claussa oraz metoda oparta na pomiarze fibrynogenu na podstawie PT, D-
dimery, antytrombina , 6 Możliwość wprowadzania programów zdefiniowanych przez użytkownika 
7 Podłączenie z ATD Software po stronie oferenta 8 Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik 
kodów paskowych  próbek  bez  konieczności  manualnego  sczytywania  przez  operatora  9  Brak 
konieczności wykonywania oddzielnych krzywych kalibracyjnych do fibrynogenu i D-dimerów dla 
różnych części (skali wysokiej i niskiej zakresu pomiarowego; 10 Czujniki poziomu cieczy dla prób 
badanych i  odczynników 11 Możliwość załadowania co najmniej  10 odczynników na pokładzie 
aparatu 12 Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i kuwet reakcyjnych na 
pokładzie  aparatu  13  Aparat  wyposażony  w  nagrzewarkę  kuwet  reakcyjnych  umożliwiającą 
posiadanie w każdej chwili kuwety reakcyjnej gotowej natychmiastowo do pracy 14 Automatyczne 
ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez 
konieczności  nadzoru  użytkownika  15  Możliwość  wstawiania  prób  zarówno  na  probówkach, 
bezpośrednio po odwirowaniu, bez konieczności odciągania osocza jak i w naczynkach typu cup. 
Podać jakie typy probówek są akceptowane przez analizatorSarstedt 16 Możliwość wstawienia 
odczynników  na  pokładzie  aparatu  w  opakowaniach  buteleczkach  różnej  wielkości)  17 
Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów (wraz z przechowywaniem 
krzywych  reakcji  pacjentów,  danych  kalibracyjnych  (wraz  z  przechowywaniem  krzywych 
kalibracyjnych i system kontroli jakości wykonywanych badań, wraz z wykresami Levy-Jenningsa 
18 Ilość odczynników musi być tak skalkulowana aby przez cały czas trwania umowy odczynniki 
były  dostępne  z  odpowiednim  terminem  ważności  19  Oryginalne  odczynniki  pochodzące  od 
producenta  aparatu  20  Wygodna  obsługa  aparatu  przez  ekran  dotykowy  Odczynniki  do 
oznaczania czasu protrombinowego w oparciu o rekombinowaną tromboplastynę ludzką ISI ok.1 
+-  0,1  21  Odczynnik  do  oznaczani  APTT-ciekły,  trwałość  na  pokładzie  co  najmniej  5  dni  22 
Odczynnik  do  D-dimerów-do  oznaczeń  ilościowych,  w  oparciu  o  przeciwciała  monoklonalne: 
trwałość  co  najmniej  4  tygodnie  w  temperaturze  lodówki.  Odczynnik  posiada  certyfikat  FDA 
poświadczający jego wiarygodność do wykluczania choroby zatorowo-zakrzepowej zarówno zatoru 
płucnego  jak  i  zakrzepicy  żył  głębokich  23  Kontrole  -  1x  dziennie  1  poziom  AT  III  -kontrola 
nastawiana razem z badaniem 24 Serwis zapewniony przez cały czas trwania umowy w cenie 
oferty 25 Czas reakcji serwisu 24 godziny Szacowana ilość oznaczeń koagulologicznych na 24 
miesiące Lp Nazwa badania Ilość 1 APTT 12000 2 PT 25000 3 Fibrynogen 1000 4 D-dimery 6000 
5 AT III 200 RAZEM 44200.
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: wadium: 4.500,00 zł ( cztery tysiące pięćset zł 00/100 ).
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 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 koagulologicznych wraz z dzierżawą 
analizatora ) i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj. na kwotę nie mniejszą niż 
100.000,00  zł  ;  (  słownie:  sto  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  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; 
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; 
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały firmowe producenta odczynników, na 
których będą zawarte wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych odczynników. 2) 
Oświadczenie , iż produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub 
specyfikacjom technicznym wymaganych w SIWZ. 3) Deklaracja zgodności CE dla wszystkich 
odczynników.
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
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 2. Powyższe 
zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być 
niekorzystne dla Zamawiającego. 3.Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z 
mocą obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa 
powszechnie obowiązującego.
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: 
12.01.2015 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: 29.12.2014 r.
 

 


