
Ełk: dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego
Numer ogłoszenia: 95873 - 2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 

Ełk: dostawa odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego
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 i sprzętu jednorazowego do 
Laboratorium Mikrobiologicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
do siedziby Zamawiającego odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium Mikrobiologicznego w 
asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 - Formularz cenowy. Przedmiot zamówienia obejmuje 19 
pakietów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

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: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Wadium w rozbiciu na 
następujące nr pakietów wynosi: Pakiet 1 - 900,00 zł ( słownie: dziewięćset zł 00/100) Pakiet 2 - 3500,00 zł 
( słownie: trzy tysiące pięćset zł 00/100) Pakiet 3 - 700,00 zł ( słownie: siedemset zł 00/100 ) Pakiet 4 - 
350,00 zł ( słownie:trzysta pięćdziesiąt zł 00/100) Pakiet 5 - 500,00 zł ( słownie: pięćset zł 00/100) Pakiet 6 - 
350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100 ) Pakiet 7 Pakiet 7.1 - 2,50 zł (słownie: dwa zł 50/100) 
Pakiet 7.2 - 1,50 zł. ( słownie:jeden zł 50/100) Pakiet 7.3 - 15,00 zł. ( słownie: piętnaście zł 00/100) Pakiet 7.4
- 0,05 zł. ( słownie: 0 zł 05/100) Pakiet 7.5 - 17,00 zł. ( słownie: siedemnaście zł. 00/100) Pakiet 7.6 - 1,5 zł. 
( słownie: jeden zł 50/100) Pakiet 7.7 - 1,00 zł. ( słownie: jeden zł. 00/100) Pakiet 7.8 - 1,00 zł. ( słownie: 
jeden zł. 00/100) Pakiet 7.9 - 4,00 zł. ( słownie: cztery zł 00/100) Pakiet 7.10 - 4,00 zł. ( słownie: cztery zł. 
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00/100 ) Pakiet 7.11- 10,00 zł. ( słownie: dziesięć zł. 00/100 ) Pakiet 7.12 - 12,00 zł. ( słownie: dwanaście zł 
00/100) Pakiet 7.13- 10,00 zł. ( słownie: dziesięć zł. 00/100 ) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu 
składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach 
ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 
1158 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ 
O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 8710 do terminu składania ofert..

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. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 5). Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 5). Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 5). Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 5). Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. Wykonawca potwierdza 
spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. Nr 5). Opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

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 
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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. Dotyczy Pakietu I, II,III,V,VI: 1.1 Certyfikat ISO 9001 na produkcję podłoży gotowych na płytkach,
probówkach i butelkach, testów i krążków antybiotykowych. 1.2 Certyfikaty Kontroli Jakości do każdej
serii podłoży na płytkach i w probówkach, butelek, testów, krążków. Do oferty dołączyć przykładowe
certyfikaty dla poszczególnych produktów, zawierające minimum: nazwę producenta, nazwę produktu,
numer  serii,  datę  ważności,  ogólną  charakterystykę  pożywki:kolor,  pH,  opakowanie,  sterylność,  dla
pożywki  Mueller-Hinton  certyfikat  powinien  zawierać  kontrolę  stabilności  pożywki  z  uzyskanymi
wynikami  dla  poszczególnych  szczepów  i  krążków  antybiotykowych  2.  Dotyczy  Pakietu  III:  2.1
Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości. 3. Dotyczy Pakietu II: 3.1 Wykaz terminów
ważności pożywek. 4. Dot. Pakietu 5 Wykrywanie mechanizmów lekooporności zgodnie z wytycznymi
EUCAST  w  wersji  aktualnej  na  dzień  składania  oferty  (do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie
Wykonawcy  o  zgodności  zaoferowanego  oprogramowania  z  wytycznymi  EUCAST),  5.  Wykonawca
dołączy  do  oferty  informacje  z  metodykami  oferowanych  podłoży,  testów,  odczynników,  itd.  (do
wszystkich produktów).

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Załącznik nr 1: Formularz cenowy. 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie art. 22, 24 pzp 3. Załącznik nr 3: Wzór oferty 4.
Załącznik nr 6: Parametry aparatu do posiewu krwi dot. Pakietu 1 5. Załącznik nr 7: Parametry analizatora dot. Pakietu
2
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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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1. Cena - 95 
• 2. termin płatności - 5 

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

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat 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. 3. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą 
obowiązywania od dnia wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie 
obowiązującego. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto nie ulegają zmianie. 4. Dostawca zapewni niezmienność cen 
jednostkowych netto sprzedawanych odczynników przez cały okres trwania umowy. 5. Postanowienia umowy nie 
mogą ulec zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod 
rygorem nieważności formy pisemnego aneksu

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, pok. 027/A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2015 godzina 
09:30, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.; ul. Baranki 24; 19-300 Ełk; Sekretariat pok. 504..

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
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