
,'SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI,,
SPÓŁKA Z 0.0.w restrukturyzacji

62-300 Września, ul, Słorvackiego 2

D0 WYKONAWCÓW

ZAPYTAN|E OFERTOWE

Nr sprawy: 004Z2022

'Szpital Powiatowy we Wześni" Sp. z o,o, w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, 62- 300 Wżeśnia zaprasza do złożenia

ofeńy zgodnie z niniejszym zapytaniem ofeńowym.

Zamówienie dotyczy realizacji zadania o wartości poniżej 130 000 zł, ijest udzie|ane zgodnie z zachowaniem Zasady

konkurencyjności i zasadą pzejzystości,

Zamówienie nie podlega pż episom ustawy z dnia 1 1 wześnia 2019 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1129 zpóżn.zm.) z uwagi na fakt, iź iego Wańośc jest mniejsza od kwoty wskazanej w ań. 2 ust, 1 pkt. 1,

Tytul zamówienia: Zakup i dostawa odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z
bankiem krwi wraz z dzieźawą analizatorów.

1, Rodzaj zamóWienia: Dostawa

2, Pzedmiotem zamówienia jest zakup idostawa:

1) Pakiet nr '| . odczynników do posiadanego,zamkniętego systemu mikrokolumnowego firmy Diahem do wykonywania

badań z zakresu serologii transfuzjologicznej

2) Pakiet nr 2 - Systemu analitycznego do oznaczania parametrów fizykotechniczncy moczy wraz z dziezawą
aparatów

Wykonawca dostarczy pzedmiot zamówienia w ciągu max 5 dni do laboratorium i apteki Zamawiającego od
poniedziałku do piątku, nie dotyczy świąt, w godz. otwarcia tj, od 7,30 do 13,30 na Własny koszt i ryzyko, transpońem
odpowiednim do pzewoźonych ańykułów. Dla pakietu nr 1 wg okreś|onego harmonogramu.

Termin płatności należności za usługę wynosi 60 dni od dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego,

Zamawiający dopusżcza składnie ofert częściowych, Ofeńę można złożyć w odniesieniu do jednego lub więcej zakresu,

Nie dopuszcza się składania ofeń częściowych w ramach danego zakresu, Ofeńy nie zawierające pełnego zakresu
pzedmiotu zamówienia zostaną odlz ucone.

3. Termin wykonania zamówienia: '12 miesięcy od daty zawarcia umowy,

4, Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena ofeńy (wańośc brutto) uwzględnia wszystkie zobowiązania Wykonawcy, musi być podana w PLN cyfrowo

i słownie, z dokładnością do dwóch mie.jsc po pzecinku, z wyodrębnieniem na|eźnego podatku VAT - jeżeli

Występu.ie.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty iskładniki związane z wykonaniem zamówienia
(np. dojazdy).

3) Cena może być ty|ko jedna,

4) Jeżeli złożona zostanie ofeńa, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego
zgodnie z pzepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
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towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do pzedstawionej W niej ceny podatek od towarów i

usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi pzepisami,

5. Kryteria Wyboru ofeńy:

1) Ofeńy zostanąocenione pzez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp,

KRYTERlUM WAGA

1 cENA l00%

RAZEM: xxxxxxxxxx 100%

Cena ofeńowa brutto Za Wykonanie pźedmiotu zamówienia.

Znaczenie kryterium (waga) - 100%

cena to wańość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzg|ędniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na

podstawie odrębnych pzepisóW spżedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym,

Oferta z najniższąceną otę yma 100 pkt., inne proporcjonalnie mniej według wzoru:

najniższa cena brutto

ocena punktowa (c) = x 100 pkt, x 100 %

cena brutto badanej ofeńy

6, Sposób pzygotowania ofeńy:

1) Każdy Wykonawca może złożyc tylko jedną ofeńę.

2) Ofeńa musi byó podpisana pżez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3) ofeńa musi być spoządzona w 1 egzemplazu, w języku polskim, mieć forme pisemną.

4) W pzypadku gdy oleńę podpisuje pełnomocnik, do ofeńy na|eży dołączyć ORYG|NAL lub kopię poświadczoną

notarialnie pełnomocnictwa udzie|onego osobie podpisującej ofeńę pżez osobę prawnie upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy.

5) ofeńa musi byó podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą

być czytelne lub opatzone pieczęciami imiennymi.

6) lntegralną część ofeĄ stanowią Załączniki do Zapytania Ofeńowego.

7. Termin isposób składania ofeńy:
'l , Ofeńę należy złożyć do dnia 09.02..2022r. do godz. 1 1:00:

w formie elektronicznej na adres kjedraszak@szpita|wzesnia.home.pl, Wpisując W tytule ,,Zapytanie ofeńowe

na zakup i dostawa odczynników stosowanych W laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi

wraz z dzieżawą analizatorów."

2, otwarcie ofeń nastąpi dnia 09.02..2022r. o godz, ,1 
1:,l0

8. ośWlADczENlA l DoKUMENTY , KTóRE NALEżY DoŁAczYć DO OFERTY:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o działalności gospodarczej,

w pzypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawnąjak ispołek prawa handlowego nieposiadających

osobowości prawnej - wyci€ z Krajowego Rejeshu Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą- zaświadczenie o wpisie do rejestru CE|DG

(Centralna Ewidencja i lnformacja o Działalności Gospodarczej),

_ działalności prowadzonej w formie społki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o



wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeźe|i w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, którą dokument dotyczy, nie Wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

Uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośWiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, Złożone

pęed notariuszem Iub pzed organem sądowym, administracyjnym albo organem samoządu zawodowego

|ub gospodarczego Wlaściwym ze Wzg|ędu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy |ub miejsce

zamieszkania tej osoby.

Dokumenty, o których mowa powyźej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy pzed uplywem

terminu składania ofeń.

2) pełnomocnictwo do podpisania ofert (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodnośc z oryginałem pzez
notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferlą o ile prawo do ich

podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofeią
3) Oświadczenie, iż oferowany pżedmiot zamówienia jest dopuszczony do stosowania w p|acówkach służby

zdrowia stosownie do zapisóW Ustawy z dnia 20 nĄa 2010 r. o Wyrobach medycznych (Dz. u. z2021 r.poz,
1565 ) - Uwaga, W plzypadku wątp|iwości Zamawiający zastęega sobie prawo do zażądania dodatkowych

dokumentów potwierdzających spełnianie parametrów podanych w opisie pżedmiotu zamówienia. Dokumenty

te zostaną udostępnione pEez WykonaWcóW na każde żądanie Zamawiającego, - załącznik nr 3

4) Wymagania okreś|one w opisie przedmiotu zamówienia

5) formu|az ofeńowy - Zalącznik nr 2;

9. Mając na uwadze zapisy ań. '13 ust. 'l i 2 Rozpolządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z pżel\yażaniem danych osobowych iw sprawie

swobodnego pżepłylvu takich danych ofaz uchy|enia dyrektywy 95/46ME, zwanym da|ej ,,RODo", poniżej

pżedstawiam informacje i zasady pzetwazania danych osobowych pżez ,,Szpital Powiatowy" we Wześni Sp, z

o.o. W restrukturyzacji:

1) Administratordanych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Szpifa/ Powiatowy we Wrześni" Sp. z o,o. w
restrukturyzacji - reprezentowany pzez Prezesa Zarządu z siedzibą plzy U|, Słowackiego 2, 62-300

Wżeśnia, te|,: 61 43 70 590,

2) lnspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących pżetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktowac

się z Wyznaczonym w tym ce|u lnspektorem ochrony Danych - Panią |zabe|ą Dropek na adres emai|:

idrooek@szoitaIWźesnia,home,pI lUb pod nUmerem telefonu: 531-949-132.

3) Cel pzetwazania

Pani/Pana dane osobowe będą pżetważane pżez Szpita| w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego,

4) Pzechowywaniedanych:

Pani/Pana dane osobowe będą pzechowywane, zgodnie z art. 78 i 79 ustawy Pzp, oraz zgodnie z
jedno|itym żeczowym Wykazem akt obowiązującym w ,,Szpitalu Powiatowym we Wześni" Sp, z o.o. w

re stru ktu ryzacji.
5) lnformacja o obowiązku podania danych:

Obowiązek podania pzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w pzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o

udzielenie zamówienia pubIicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

6) Realizacja praw:

a) na podstawie ań, 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

b) na podstawie ań, 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

c) na podstawie ań, 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia pzetwazania danych

osobowych z zastzeżeniem pzypadków, o których mowa w ań., 18 ust, 2 RODO",



d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Uzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
pzetwazanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza pżepisy RoD0.

Nie pzysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do pzenoszenia danych osobowych, o których mowa w art, 20 RODO,

c) na podstawie ań, 21 RODo prawo spzeciwu, Wobec pzetważania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną pzetwazania Pani/Pana danych osobowych jest ań, 6 ust, 1 |it. c ROD0,

Odbiorcy danych:

a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ań. 18 oraz ań,74 ustawy z dnia 11 wześnia 20'19 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019 r. poz.2019 z późn. zm.).

a) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych

decyzji wtym decyzji będących wynikiem profilowania**'.

' skozystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie

zamówienia pub|icznego ani zmianą postanowień umov{y w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie

może naruszac integraIności protokolu oraz jego zaĘczników,

" prawo do ograniczenia pżetwazania nie ma zastosowania w odniesieniu do pzechowywania, w celu
Zapewnienia kozystania ze ŚrodkÓW ochrony prawnej |ub W celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub

prawnej, Iub z uwagi na Ważne Względy interesu pubIicznego Unii Europejskiej Iub państwa członkowskiego,

"' profilowanie, oznacza dowolną formę zautomatyzowanego pzetwaęania danych osobowych, które

polega na wykozystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w

szczegó|ności do ana|izy |ub prognozy aspektów dotyczących pracy Ę osoby fizycznej, jej sytuacji

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub
pzemieszczania się.

10. Zapytanie ofeńowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych i możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytania bez podania pżyczyny,

1 1. Niniejsze zapytanie ofeńowe nie stanowi ofeńy zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

12. W sprawie zamówienia należy kontaktować się z pzedstawicielem Zamawiającego:

a) w sprawach merytorycznych Pakiet nr 1- Emilia Wiśniewska 61/4370506

b) w sprawach merytorycznych Pakiet nr 2 - Maria lglewska 61 /4370523

c) w sprawach forma|no-prawnych - Karol Jędraszak ,6114370537

^ Prczes Zarz4Cu

" 
Sflita,la Powiurowe3o wc Wrzeff'
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żałącznik nr 1

Opis pzedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

Zakup odczynników do posiadanego,zamkniętego systemu mikrokolumnowego firmy Diahem do wykonywania badań z
zakresu

Lp. Nazwa Jm lość

1 Grupa krwi:antygeny układu ABo iRh:
anty-A,anty-B,anty-D(Vl-), izoaglutyniny

Al,B wszystko na jednej karcie,kolumny

wypełnione odczynnikami pżez
producenta

opakowanie( 1 op.=2 4X12)kan

2. Badanie grupy knłi noworodka z BTA A-

B-D(Vl+)-ct|-BTA

0pakowanie('l op.=4x1 2 kart) 4

3, Badanie pżeglądowe pzeciwciał w PTA
pży oznaczaniu grupy krwi,próba

zgodności serologicznej,badanie
pzeglądowe pzeciwciał w PTA u

biorcy,kwalifikacja do podania immuno

anty-D

0pakowanie(1 op.=24x1 2kań)

4, Antygeny układu ABO i RhD u biorcy 0pakowanie(1 op.=4x1 2kart) 8

5. Antygeny układu ABO i RhD u dawcy 0pakowanie (1op.=4x1 zkań) 8

6 Kańa do różnicowania pzeciwciał W
zakresie anty-lgA,anĘłgG,anty-
lgM,anty-C3c,anty-c3d,ctl,na jednej

karcie,kolumny wypełnione odczynnikami
pżez producenta

0pakowanie (1op..=1 x1 2kań)

7, krwinki wzorcowe do badania
pzeglądowego pzeciwciał
odpomościowych

Zestaw(lzestaw=3x1 0ml) 1.,

8. krwinki wzorcowe do układu ABo Zestaw(1 zestaw=2xlOml) 13

9. |\4iędzynarodowa zewnętżna kontrola
jakości potwierdzona certyflkatem

Zestaw('l zestaw2x2x5m|) 4

10, Odczynnik Liss opakoWanie(1 op.=1 x5O0m|) 11



11 Końcówki do pipety Opakowanie (1x1 000szt,) 20

12 Pipeta manualna multidozująca+statyw Zestaw 1

13 wirówka na max 1 0mikrokań-dzieżawa ZestaW 1

14 Termometr Iaboratoryjny Sztuk 2

PAMMETRY JAKOŚCIoWO-TECHNICZNE BŻWZGLĘDNlE VVYMAGANE

0DczYNNlKl 0dpowiedź

TAK lub NlE

1 Wymagany jest termin ważności odczynników - min. 9 miesięcy, a krwinek

wzorcowych - min, 5 tygodni od daty dostawy

2 Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie badanych krwinek

czenłonych - zawiesina krwinek czeMonych poniżej '1%

3. Wszystkie oferowane odczynniki, mikrokańy, krwinki i kontro|e muszą
pochodzić od jednego producenta - tego samego co posiadany sprzęt,

ceIem waIidacji metody.

4, Wymagane sądostawy odczynników (wg harmonogramu) transpońem
monitorującym pod Wzgiędem temperatury W czasie transportu (2-8 st, C -
odczynniki krwinkowe, 18-25 st. C - mikrokaĄ). Wydruki potwierdzające

transport odczynników w prawidłowej temperatuże Wraz z każdą dostawą
odczynników oraz pzykładowy wydruk temperatury jako załącznik do ofeńy,

5, llośc odczynników winna byó zaokrąglona w górę do pełnego opakowania.

b, Zamawiający wymaga zaoferowania kań pzewidzianych instrukcjami użycia
posiadanego spzętu zgodnie z ań. 90 ust, 1 ustawy o wyrobach

medycznych z dnia 20 maja 2010 r. W szczególności instrukcją użycia
wirówki lD-Centrifuge 6S produkcji DiaMed marka BioRad (lnstrukcja obsługi

1 1.0 - 12120 1 1\, która stanowi :

rozdz,1,1 Pęeznaczenie i sposób użytkowania:

'Wirówka 
ID-Centrifuge 6S / 65 Accu, ID-Centrifuge 12Sll, i ID-Cenkifuge

24S jest uządzeniem służącym wyłącznie odwirowywaniu lD-Kań"

rozdz. 3.1.2 Uźycie l D-Karty:



'W 
wirówkach zezwala się na uźywanie lvyłącznie lD-Kań. Dostępne są

następujące typy kań:

. lD-Kańy z żelem, który zawiera specyliczne pżeciwciała W celu określenia
antygenów erytrocytów (antygenów grup krwi i innych rzadkich antygenów);

. lD-Kańy z że|em, które zawierają globuIinę anty-|udzką (monołpolyspecific
do wykrywania antyciał, identyfikacji anty-ciała, testu to|erancji iokreślenie
bezpośredniego testu Coombsa);

. lD-Kańy z neutralnym że|em W celu Usta|enia kontroli W surowicy, NaC| i

testu enzymU"

7, Wymagane jest oświadczenie producenta systemu będącego własnością
Zamawiającego (spzęt DiaMed lD-system) potwierdzające kompatybiInośc i
możliwość zastosowania z nim oferowanych odczynnikó kań w odniesieniu
do Wymagań zasadniczych Dyrektywy 98/79ME w sprawie wyrobów
medycznych używanych do diagnostyki in vitro. Oświadczenie załączyc wraz
z ofeńą

8, Wymagane jest, aby pżechowywanie wszystkich mikrokań było możliwe w
temp. pokojowej (18-25 st, C),

9 Dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formulaza asońymentowo-cenowego
wymagane jest posiadanie znaku zgodności cE, jak róWnież w instrukcji

uźywania ioznakowaniu obok znaku CE musi znajdowac się numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej (wymóg zgodny z wytycznymi
Depańamentu Nadzoru i Badań Klinicznych Wyrobów |Vledycznych Ulzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Krajowej Rady do spraw Kruiodawstwa i Knłio|ecznictwa oraz
Narodowego Centrum Krwi), Zamawiający nie wymaga konieczności
stosowania oznaczenia CE d|a wyrobów, których producent nie
zaklasyfikował jako wyroby medyczne jak np. końcówki do pipet, zewnętzna
kontrola jakości,

10 Zamawiający wymaga wykonanie pzeg|ądów technicznych oraz waIidacji
posiadanego splzętu w ramach umowy, Wykonawca zapewni pżeglądy
techniczne oraz seMisowanie spżętu W okresie trwania umowy tylko pzez
autoryzowany serwis producenta, Wymagana jest autoryzacja serwisowa
producenta jako załącznik do ofeńy,

11 Wymagane jest Wykonywanie wszystkich badań zawaĄch w formuIazu
asońymentowo-cenowym na odczynnikach,

12 Badanie pzeglądowe pzeciwciał na 3 krwinkach wzorcowych
wykrywających antygen C i Cw w pośrednim teście antyglobulinowy, Zestaw
knłinek musi być gotowy do użycia, Mikrokańy składające się z 6
mikrokolumn wypełnione fabrycznie surowicą antyglobuIinową poliwalentną
pzez producenta.

13 Wymagana pozytywna opinia lHIT Warszawa dla oferowanej mikrometody,
Opinię należy dołączyć do ofeńy,



14. Na etapie Weryfikacji ofeń, potencjalny Wykonawca, po upżednim WeZWaniu
telefonicznym bądź pisemnym, obIiguje się na bezpłatne dostarczenie próbek
oferowanych mikrokań (2 szt, zkażdego rodzĄu) wazz niezbędnymi
ceńyfi katami poświadczającymi zastosowane W nich odczynniki,

15. Termometr laboratoryjny o parametrach nie gorszych niź: -40oC...+70oC,

dokładnośc pomiaru 0,5 (-20oC,,, +25oC), pamięć wańości min./maks.,
wprowadzenie wańości progowych temperatury, ich pzekroczenie
sygnalizuje sygnał akustyczny, czujnik na pzewodzie 3m Wykonawca
dostarczy bezpłatnie na Własny koszt, a po okresie trwania umowy zostanie
on bezpłatnie pzekazany Zamawiającemu.

Pakiet nr 2

SYSTEM ANALITYCZNY DO OZNACZANIA PARAMETROW FIZYKOCHE|VICZNYCH MOCZU na 9500 oZNAczEŃ l

GLUKoZY W KRWll WŁoŚNlcZKoWEJ, sURoWlcY l MocZU NA ,l4 000 oZNACZEŃ WRAZ1DzlERAwĄ
APAMToW

do

LP PARAMETR WARUNEK GRANICZNY TAlfilE oPS

1 Zasada pomiarowa Enzymatyczno- amperometryczna

2 Elektroda Chip-sensor

3 Zakres pomiarowy glukozy 0,5-50 mmo|/l (9-900 mg/d|)

4 plecy4a Cu<l=1,Sok l2mmolll

5 stabilnośó/

odchyIenie

<l=3ońprzy 10 próbkach, odnosząc się
do 12 mmol

6 Czas pracy sensora g|ukozy 60 dni lub średnio 7500 badań

7 Materiał badany Krew pełna, osocze, surowica

8 Objętość próbki 20 ul(10ul)

9 probówki reakcyjne 2,0 l(1,5 ml)

10 Rodzaje kalibracji stańowa, cykliczna, okresowa

11 Pamięc 500 wyników z numerem pozycji, datą i

czasem badania 12

12 Ekran Graficzny ekran dotykowy

13 Drukarka Równoległa-interfejs



14 Waga ok. 3-5 kg

15 Oprogramowanie W języku po|skim

,16 obsługa seMisowa analizatora W

trakcie trwania umowy

17 Ceńyfikat IS0 dla obsługi serwisowej

18 Reakcja seMisu do 48 godzin-

dostępny aparat zastępczy

2) Pzystawka do analizy właściwości fizykochemicznych moczu.

Lp. Parametr Warunek graniczny TaldNie Opis

1 wydajnośó 500 testów na godzinę

pamięc minimum 1000 ostatnich WynikóW

3 ekran dotykowy

4 drukarka wbudowana drukarka termiczna

5 Automatyczne drukowanie wyników

wraz z flagowaniem patologii

c Aparat pżystosowany do złącza
komputerowego i czytnika barkodów

7 Automatyczne opróżnianie do pojemnika

zużytych testów paskowych

8 Latwośó w obsłudze-natychmiastowa
gotowośc do pracy

9 Wydruki z możliwościąwpisania
nazwiska pacjenta po podłączeniu

klawiatury

10 |Vożliwośó pełnej dezynfekcji uządzenia
transpońującego paski

11 Automatyczna lub manualna kaIibracja

aparatu

12 MożIiwośc ustawiania czułości

oarametrów

lJ Kompensacja własnego zabarwienia

moczu-pole kompensacyjne



14 Eliminacja kwasu askorbinowego-1 1

pole detekcji stężenia kwasu

askorbinoWego

15 Obsługa serwisowa analizatora w czasie
tMania umowy

lo Reakcja serwisu do 48 h

L.p pżedmiot zamówienia llość m-cy

1

Dzieżawa systemu analitycznego do analizy moczu ioznaczania

glukozy
12



Zalącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

D0 ZAPYTANlA OFERTOWEGO

'1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:....,,,,,,...,,.,,,,

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofeńowego oferujemy wykonanie zamówienia na: Zakup i dostawa

odczynników stosowanych w laboratorium i pracowni serologicznej z bankiem krwi wraz z dzieźawą w zakresie i

na warunkach okreś|onych w

oferuję(-my) wykonanie pzedmiotu zamówienia za:

Pakiet nr '|

Wańośó netto:"""" " " "", 
pLN

Słownie:,,,,.,,,.,.....,

Wańość brutto: ,,.,,,,,,,,,,..PLN

Słownie:,.,,,..,,,,,,,,,

VAT: ,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,..,,,........,,,% ,......,.,.,.,,,...,.,,,,PLN,

zgodnie z formuIazem cenowym,

2, oświadczamimy, że W cenie ofeńy Zostały uwzg|ędnione Wszystkie koszty zwiąZane z wykonaniem pzedmiotu

zamówienia,



4.

6.

7.

Zobowiązuje/my się dostarczyó pżedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko, do miejsca wskazanego pżez

Zamawiającego, w niepżekraczalnym terminie 5 (dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt) od dnia

zawarcia umowy - dla pakietu nr 2, Dla pakietu nr 1 wg okreś|onego harmonogramu.

Zobowiązuje/my się wykonac całośc plz edmiotu zamówienia z należytą starannością,

oświadczam/my, że akceptuję proponowany pżez Zamawiającego projekt umowy,

Oświadczam/my, że w pzypadku wyboru naszej ofeńy zobowiązujemy się do zawarcia umowy, we wskazanym

terminie i miejscu, na warunkach wskazanych przez ZamawiĄącego W załączonej do Zapytania Ofeńowego

umowie.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne pzewidziane w ań. 13 lub ań, 14 RODOI) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzie|enie

zamóWienia publicznego W niniejszym postępowaniu,'

1) rozpoządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony

osób fizycznych w związku z pzetwazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich danych

oraz uchy|enia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozpoządzenie o ochronie danych) (Dz, Uz. UE L 1 19 z 04,05,2016,

str, 1).

- W plzypadku gdy wykonawca nie pzekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących Iub

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do ań. '13 ust, 4lub ań. 14 ust. 5 RODO

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np, pzez jego wykreślenie),

zAMÓWlENlE ZREALlZUJEMY sami / z udziałem podwykonaWcóW-

Podwykonawca zrealizuje następującą część zamówienia na usługę:

Nazwa, adres podwykonawcy:

9, Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofeńowym oraz wyjaśnieniami i ewentua|nymi zmianami

Zapytania Ofeńowego pzekazanymi pzez ZamawiĄpego i uznajemy się za związanych określonymi w nich

postanowieniami i zasadami postępowania,

10 Załącznikami do ofeĄ są

(podpisy upełnomocnionych pżedstawicieIi Wykonawcy

dna
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załącznik nr 3

OŚWADCZENlE WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Plzystępując do zapytania ofeńowego na ,,Zakup i dostawa e|ementów do osteosyntezy podstawowej i

ańroskopii" dla ,,szpitala Powiatowego we Wześni" Sp. z o, o, W restrukturyzacji, w imieniu reprezentowanego
pęeze mnie Wykonawcy:

0świadczam, że oferowany w postępowaniu asońyment jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i spełnia wymagania

zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 20'10 r, o wyrobach medycznych (Dz. U, z2021 r, poz, '1565), tj, posiada odpowiedni

dokumenUy potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP (Deklarację zgodności, Ceńyfikat CE, i

inne) zgodnie z plzyjętą k|asyfikacją oraz , że na żądanie Zamawiającego dostarczę odpowiednie dokumenty to

potWierdzające



Załącznik nr 4

Projekt Umowy pakiet nr 1

§1
Podstawądo zawarcia niniejszej Umowy jest rezu|tat zapytania ofeńowego

§2
Pzedmiotem niniejszej umowyjestdostawa..,,,..,,.,,,-pakietnr,,.,.., wi|ości oraz rodzaju okreŚlonym w załączniku nr 1

do niniejszej umowy, 
§ 3

1, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywac pzedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do apteki i

laboratorium Zamawiającego, sukcesywnie w niepzekraczalnym terminie ,.,,.,,..., dni roboczych od złożenia pisemnego

zamówienia pżez zamaw:d]ącego do godz, 13.30 danego dnia roboczego. Do pierwszej dostawy, a następnie Wraz z

każdązmianą dokumentów Wykonawca dołączy wymagane atesty oraz aktua|ne świadectwa dopuszczenia danej seńi na

terytorium RP, Ceńyfikaty CE |ub deklaracje zgodności.

2, Dostawy realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia Zamawiającego

pzesłanego faksem (na numer .,,..,,,.,,,), emailem (na adres ,.,.,,.,,.,.) lub pocztą na adres Wykonawcy. Minima|ne dane

niezbędne do prawidłowego zamówienia to: nazwa iadres Zamawiającego, nazwa hand|owa i numer katalogowy

zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data

dostawy. W pzypadku materiału kontroInego, niezbędną informacjąjest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie z

harmonogramem dostaw, Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego skutecznego dotarcia do Wykonawcy,

3, Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt.

§4
1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę dostarczania towaru, cenę

stanowiącą iloczyn ceny określonej w załączniku nr 1 oraz i|ości zamawianego towaru , zgodnie z pżedstawioną pżez

Wykonawcę fakturąw terminie 60 dni od daty jej otzymania,

2, Kwota , o której mowa W ust. 2, nie może łącznie pzekroczyc wańości zamówienia ,..,,.,,., zł. netto .,,,,,,,.,,. zł,

brutto,

3. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań pzyjmuje się dzień złożenia polecenia pzelewu w banku

Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy:

4, Niezrealizowanie całości zamówienia pżez zamawiąącego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze

strony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrea|izowana wańośc umowy pzez ZamawiĄa,c,ego nie będzie większa niż 20

% Wartości umowy,

§5
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w pźypadku:

1) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty netto określonej w§4ust,2,
za każdy dzień opóźnienia, nie więcejjednak niż '10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 2,

2) rozwiązanie umowy pzez którąkolwiek ze stron z pzyczyn leżących po shonie Wykonawcy w lvysokości 10%

kwoty netto wskazanej W § 4 ust. 2,,

2, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności wynikającej z faktury VAT dostarczonej

bezpośrednio po zrea|izowaniu dostawy, której kara umowna dotyczy z zastżeżeniem ań, 15r1 ustawy z dnia 2 marca

2020r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-'19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz, U, z 2021r, poz. 2095 z późn. zm.),, Pzed
potrąceniem Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o potrąceniU kar umownych

3, Za opóźnienie w zapłacie Wykonawca naliczy Zamawiającemu odsetki ustawowe w transakcjach handlowych,

4, Stronom pzysługuje prawo dochodzenia odszkodowania pzewyższającego karę umowną do wysokości zeczywiście

poniesionej szkody, na zasadach ogó|nych,



5. Łączna wysokość kar umownych nie moźe pzekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust,

2.

6. Jeżeli dostarczony towarjest wad|iwy Wykonawca dostarczy towar wolny od wad w terminie 14 dni,

7. Po pzekroczeniu pzez Wykonawcę terminu wskazanego w § 3, Zamawiający moźe zakupic towar u innego dostawcy,

a ewentualną różnicą w cenie oraz kosztami transpońu obciążyc Wykonawcę, niezależnie od uprawnień okreś|onych w

ust,1 pkt. a,

§6
Strony oświadczają, iż wiezytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą byc pzeniesione na osoby tzecie , bez
pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 7

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a

także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i Iikwidacyjnego.

§8
']. Umowa została zawańa na czas od ,,,..,,,..,,, do,.,,.,.,,,,r, lub do Wyczerpania całkowitej Wańości umowy określonej

w § 4 ust 2 niniejszej umowy,

2. Każda ze stron może wypowiedziec umowę z zachowaniem 1-o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na

koniec miesiąca ka|endazowego,

§9
W razie naruszenia pżez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastzega sobie prawo jej rozwiązania ze

skutkiem natychmiastowym .

,§9
1, Wszelkie zmiany W treści umowy Wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności.

2, W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja pzepisy kodeksu cywiInego.

3, Wszelkie sprawy sporne mogące powstaó w związku z Wykonaniem tej umowy będą rozpatrywane pzez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,

§ 10

Wykonawca oświadcza, że Wlaził zgodę na pzetwazanie pzez Zamawiającego swoich danych osobowych W

zakresie wynikającym z rea|izacji celu i treści niniejszej umowy oraz, że zostala poinformowana o celu i sposobach
pzetwazania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych iprawie ich poprawiania, zgodnie z
regulacjami rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 l 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z pzettivazaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego pzepływu takich
danych oraz uchy|enia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogó|ne Rozpoządzenie o ochronie Danych) (DZ, Urz, UE L Nr 1 19 str. 1).

§ 11

ZamawiĄący oświadcza, że jest dużym pzedsiębiorcą w rozumieniu ań. 4 pkt, 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r, o
pżeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handIowych (Dz, U. z 2021 r. poz. 424 z póż, zm,),).

§ 12
Umowa niniejsza została spolządzona w trżech jednobzmiących egzemplazach, jednym dla Wykonawcy i dwóch d|a
Zamawiającego.

Projekt Umowy pakiet nr 2

§1
Podstawądo zawarcia niniejszej umowy jest rezultat zapytania ofeńowego na zakup i dostawę ,. , , . ,

§2
Pżedmiotem niniejszej umowyjestZakupidostawa.,,.,,.,.-pakietnr,,..Wi|ości oraz rodzaju określonym w załączniku

nr 1 do niniejszej umowy,

czĘŚc l - DoSTAWA



§3
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać i wyładowywać pzedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby

Zamawiającego, sukcesywnie w niepzekraczalnym terminie,,..,. dni roboczych (za dni robocze uznaje się dni od

poniedziałku do piątku za Ęątkiem świąt )od złożenia pisemnego zamówienia pzez Zamawiającego.

2, ,,Dostawy Odczynników realizowane będą na podstawie prawidłowo wypełnionego pisemnego zamówienia

Zamawiającego pżesłanego faksem (na numer ,.,,,), emailem (na adres ,,..,,,) lub pocztą na adres Wykonawcy,

Minima|ne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników to: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa

handlowa i numer kata|ogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce

dostawy oraz oczekiwana data dostawy, W plzypadku materiału kontro|nego, niezbędną informacjąjest również numer

zamawianej serii (LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw, Czas rea|izacji zamówienia biegnle od momentu jego

skutecznego dotarcia do Wykonawcy,"

§4
Do pierwszej dostawy, a następnie wrazzRażdązmianą dokumentów Wykonawca dołączy wymagane prawem po|skim

dokumenty. 
§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w pzypadku:

1) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,02% kwoty

netto określonej w§ 12ust,2,za kaźdy dzień zwłoki, nie więcejjednak niż 10% kwoty netto określonej

w § 12 ust. 2,

2)rozwiązania umowy pzez którąkolwiek ze stron z pzyczyn |eżących po skonie Wykonawcy w wysokości
10% kwoty brutto wskazanej W § 12 ust. 2,

2, Wykonawca wyraźa zgodę na potrącenie kar umownych z naleźności wynikającej z faktury VAT dostarczonej

bezpośrednio po zrealizowaniu dostawy, którą kara umowna dolyczy z zastzeżeniem ań. 'l5r1 ustawy z dnia 2 marca

2020r, o szczegó|nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pżeciwdziałaniem izwa|czaniem COVlD-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r. poz, 2095 z póżn, zm,),, Pzed
potrąceniem Zamawiający złoźy Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu kar umownych

3. Za opóźnienie w zapłacle Wykonawca na|iczy Zamawiającemu odsetki Ustawowe W transakcjach handlowych,

4. Stronom pzysługuje prawo dochodzenia odszkodowania pżewyższającego karę umowną , do wysokości

zeczpviście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

5, Łączna wysokośó kar umownych nie może pzekroczyć 30% wańości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust,

2.

CZĘŚc ll- DZIERZAWA

§6
1.Wykonawca zobowiązuje się oddaó Zamawiającemu do używania ipobierania pożytków najpóźniej do dnia

,..,.,..,..,.., r.

2. Wartość analizatora wynosi: ,.,,..,...,,..,...zł. netto + 23 % Vat.

§7
Strony Umowy ośWiadczają, że jest im Wiadomo, że pźedmiot dzieżawy opisany w § 6 jest sprawny , zakupiony został

ze środków własnych Wykonawcy i posiada wymaganą pzepisami prawa deklarację zgodności z dokumentami

odniesienia Iub ceńyfikaty .

§8
Zamawiający zobowiązuje się użytkowac pzedmiot dzieżawy zgodnie z jego pzeznaczeniem i wymogami prawidłowej

eksploatacji, a także nie zmieniac pzyjętego pzedmiotu dzieżawy bez zgody Wykonawcy.



§9
W okresie dzieżawy Wykonawca zapewni W ramach czynszu dzieżawnego naprawy splzętu będącego pżedmiotem

dzieżawy.

§ 10

1. Po zakończeniu dzieżawy Zamawiaiący zobowiązany jest zwrócić przedmiot dzieżawy w stanie nie pogo§zonym

ponad zużycie wynikające z normalnej eksp|oatacji,

2 , Strony spoządzą protokół pzejęcia iodbioru pzedmiotu dzieżawy,

§ 11

Czynsz dzieżawny za dzieżawę,, wynosi ,.,..,,.,, zł netto, .,..,..,..,.,. zł. brutto, i będzie regulowany wg zasad

określonych w § 12 ust 3 niniejszej umowy .
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§ 12

1. Za zamówiony towar Zamawiający będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie W miarę dostarczania towaru, cenę

stanowiącą iloczyn ceny okreś|onej w załączniku nr 1 oraz ilości zamawianego towaru , zgodnie z pzedstawioną pzez

Wykonawcę fakturąw terminie 60 dni od daty jej otzymania.

2, Kwota, o które] mowawust. 1oraz § 12 ust2, nie moźe łącznie pzekroczyc wańości zamówienia.,,.,,,,...zł, netto,

,.,.,,.,..,,, zł. brutto.

3, Za dzieżawę Zamawiający zapłaci wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w § 11 umowy,

zgodnie z pźedstawioną pzez Wykonawcę fakturąw terminie 60 dnl od daty jej otż ymania

4. Kwota określona W Ustępie 2 stanowi górnągranicę wańości zamówienia ijej niezrealizowanie nie moźe byc podstawą

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

5. Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań pzyjmuje się dzień złożenia polecenia pzelewu w banku

Zamawiającego na podany niżej rachunek bankowy Wykonawcy:

6, Niezrea|izowanie całości zamówienia przez ZamawiĄącego nie może stanowic podstawy jakichkolwiek roszczeń ze

skony Wykonawcy, pod warunkiem, że niezrea|izowana wartośc umowy pzez ZamawiĄącego nie będzie większa niż 20

% wańości umowy,

§13
Strony mająobowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wsze|kich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a

także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego,

§14
1. Umowa została zawańa na czas od ,...,,..,..,,r, do , . , . . , . . , , , , , , r. lub do wyczerpania całkowitej Wańości umowy

określonej w § 12 ust 2 niniejszej umowy,

2, Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-o mlesięcznego terminu Wypowiedzenia ze skutkiem na

koniec miesiąca kaIendażowego,

§ 15

W razie naruszenia pzez Wykonawcę postanowień umowy, Zamawiający zastżega sobie prawo jej rozwiązania Ze

skutkiem natychmiastowym,

§ 16

4. Wsze|kie zmiany w treści umowy wymagająformy pisemnej pod rygorem nieważności,

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego.

6, Wsze|kie Sprawy sporne mogące powstać w związku z wykonaniem tej umowy będą rozpatryWane pzez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Wykonawca oświadcza, że wylazil zgodę na pzetwazanie pzez ZamawiĄącego swoich danych osobowych w

zakresie wynikającym z realizacji ce|u i treści niniejszej umowy oraz, że została poinformowana o celu i sposobach



pżetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych iprawie ich poprawiania, zgodnie z
regulacjami rczpożądzenia Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 l 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, W sprawie
ochrony osób flzycznych w związku z pżetważaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego pzepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektyłvy 95 / 46 / WE (Ogó|ne Rozpolz ądzenie o Ochronie Danych) (Dz, Uz, UE L Nr 1 19 str. 1).

§ 18

Zamawiający oświadcza, że jest dużym pżedsiębiorcą w rozumieniu ań. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r, o
pę eciwdziałaniU nadmiernym opóźnieniom w transakqach handlowych (Dz. U. z2021 r. poz, 424 z póż, zm.).

§ 19

Umowa niniejsza zostala spolządzona w tżech jednobzmiących egzemplazach, jednym d|a Wykonawcy i dwóch d|a

Zamawiającego,


