
Ełk: Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 
miesięcy na potrzeby Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

zawarcia umowy ramowej 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 
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 immunochemicznych 
wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 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: Dzierżawa analizatora do badań 
immunochemicznych wraz z dostawą odczynników na 12 m-cy. Panel badań: PCT, Różyczka, Borelioza, 
Troponina, BNP, HCG, Vit D 3. Lp. Test Ilość badań na 12 m-cy 1 Prokalcytonina 2000 2 Różyczka IgM 100 
3 Różyczka IgG 100 4 Vit D3 100 5 Borelioza IgM 200 6 Borelioza IgG 200 7 Troponina 200 8 BNP 200 9 
HCG 200 10 Razem Badań 3300 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.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

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.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

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

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: 4.000,00 zł ( słownie: cztery tysiące 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 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

• 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; 
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• 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. oświadczenie , iż produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom
lub specyfikacjom technicznym wymaganych w SIWZ. 2. 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. 3. 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.  4.  Katalog  lub  kopie  tych  stron
katalogu  lub  inne  materiały  firmowe  producenta  odczynników,  na  których  będą  zawarte
wyczerpujące informacje dotyczące oferowanych odczynników do badań immunochemicznych .
5. Inne dokumenty 1) Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą
przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

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.2.2) 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie podatku VAT z mocą obowiązują od wejścia w życie 
nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie obowiązującego. 2. Strony przewidują 
możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku, gdy Sprzedający zaoferuje niższą cenę lub zamiana 
taka będzie korzystna dla Kupującego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem 
nieważności formy pisemnego aneksu. 4. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w 
przypadku zwłoki przekraczającej 5 dni w dostawie zamawianych odczynników do badań 
immunochemicznych.

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: 30.03.2016 
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: 17.03.2016 r.
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