ZP-11-006BN

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO
Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759)
Na potrzeby Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak i we wszystkich związanych z nią
dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące znaczenia:
a) Ustawa, pzp – oznacza Ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr 19,
poz. 177 z późn. zmianami.
b) Cena – oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.
z dnia 11 września 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zmianami)
c) Usługa – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy, a są w wykazie usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym,
z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31
marca 2004r w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi.
d) Najkorzystniejsza oferta - należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę
z najniższa ceną.
e) Oferta wariantowa – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób
wykonania zamówienia publicznego.
f)

Środki publiczne - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych.

g) Zamówienia publiczne – należy przez to rozmieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym
a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
h) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
i)

Znak postępowania : ZP-11-006BN Uwaga : w korespondencji kierowanej do zamawiającego należy
posługiwać się tym znakiem.

j)

Nazwa postępowania: BBaaddaanniiaa llaabboorraattoorryyjjnnee..

k)

Nazwa i adres zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20 – 24
40-027 Katowice
tel. 32/259-16-68 fax. 32/259-16-71
Internet: www.spskm.katowice.pl e-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kod CPV – 85.14.50.00-7
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
Zatwierdził w dniu 10.02.2011r.

Z upoważnienia Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
mgr Ewa Mołek
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Załączniki
1

Opis przedmiotu zamówienia
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Załącznik nr 1 - 6

Formularz „OFERTA”

Załącznik nr 7
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Formularz - oświadczenie art.22

Załącznik nr 8
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Formularz - oświadczenie art.24
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Projekt umowy

I)

Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonywania :
Pakiet nr 1
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6

–
-

badania różne,
badania histopatologiczne specjalistyczne,
badania - diagnostyka NNH,
Quanti FERON – TB
badanie immunohistochemiczne, immunoenzymatyczne do badań podstawowych,
badania diagnostyczne.

Oferta w zakresie pakietu musi być kompletna, tzn. oferować wszystkie badania ( pozycje).
Realizacja zamówienia musi być zgodna z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne
(Dz. U. z 1998r. nr 93 poz. 592 z późn. zmianami).
II)

Okres realizacji zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy

III)

Opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest wpisany do Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych.
2. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie
z formułą „ spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale IV niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
IV)
1.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zawartość oferty.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :
a)

Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz
oferty z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 7 do SIWZ.

b) Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy Formularz
cenowy stanowiący Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.
c)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.24 ust.1
ustawy PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 9 do
SIWZ.
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d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ustawy
PZP oraz o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 8 do SIWZ.
e)

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, 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
ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą,
lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

f)

Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie ( jeżeli dotyczy).

g) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę ( jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika
z dokumentów dołączonych do oferty).
2. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej :
2.1 jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w miejsce dokumentów o których mowa w pkt.1 ppkt. c-e , składa dokumenty wystawione zgodnie
z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

c)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2.2 jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.

Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
( konsorcja / spółki cywilne) :
a) wraz z ofertą musi być przedłożone porozumienie lub inny dokument regulujący współprace
podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej,
podpisany przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
b) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów, musi być dołączone do oferty;
c) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu
umowy;
d) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika;
e) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione
w pkt.1c-d i 2.1 dla każdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie;

V)

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.

1.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą
stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.
 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Dorota
Publicznych i Umów tel. 32/ 259-16-68 w godzinach 8.00 – 14.00

wykonawcy przekazują
wykonawca przekazują
elektroniczną, każda ze
Uryć - Dział Zamówień
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VI)

Wymagania dotyczące wadium.
W postępowaniu wadium nie jest wymagane.

VII)

Termin związania ofertą

1.
2.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VIII)

Opis sposobu przygotowania oferty

1.

Oferta winna zawierać dokumenty i oświadczenia określone w pkt. IV niniejszej specyfikacji. Treść
oferty musi odpowiadać treści siwz.
Ofertę sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny.
Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Zamawiający oceniając ofertę będzie
opierał się na tekście przetłumaczonym. W przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych
Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art.89 ust.1 oraz art.9 ust.2 ustawy Pzp.
Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki
zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty dołączyć
pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby podpisującej ofertę.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię
i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręcznie złożony podpis jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska, to musi on być uzupełniony imienną pieczątką osoby składającej podpis lub
parafkę.
W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte ( zszyte) w sposób zapobiegający dekompletacji
zawartości oferty.
Informacje zawarte w ofercie stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą : „Dokument stanowi
tajemnicę przedsiębiorstwa” i wydzielone w formie załącznika w osobnej kopercie dołączonej do
oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych
aktów prawnych, np. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Pzp.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści
oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Koperta winna być opisana w następujący sposób:

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

„Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM.
40-027 Katowice, ul. Francuska 20-24
BADANIA LABORATORYJNE 2
ZP-11-006BN
Nie otwierać przed 18.02.2011 r. godz. 10.30”
Nazwa i adres Wykonawcy( np.pieczęć firmowa)
14.
15.
16.
17.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno
zmiana jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Na kopercie należy zamieścić informację
„ ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści i aby każda kartka oferty była opatrzona kolejnym
numerem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie i miejscu.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
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18.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie
Wykonawcę.

IX)

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.

3.
4.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 2 ( budynek administracji - dyrekcji) do
dnia. 18.02.2011 r do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 2 (budynek administracji - dyrekcji)
w dniu 18.02.2011 r o godz. 10.30.
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy)
oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen i inne kryteria, które są oceniane.
Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu
ofert, na ich pisemny wniosek.

X)

Opis sposobu obliczania ceny

2.

1.
2.
3.
4.
XI)

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty badań
z uwzględnieniem wszystkich opłat.
Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny ( obejmujący wartość oferty itp.)
Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ma być wyrażona w złotych polskich.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena – 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta będzie
spełniała wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.
XII)

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania
informacji o wyborze oferty faksem – na warunkach będących istotnymi postanowieniami,
a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Termin podpisania umowy
Zamawiający wskaże w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty. Miejsce podpisania umowy to
siedziba Zamawiającego. Jeżeli przedstawiciel umocowany do podpisywania umów nie może podpisać
umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
o przesłanie umowy na adres wykonawcy. Przesłanie umowy do siedziby wykonawcy nie zmienia terminu
podpisania umowy i terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie.
Brak zwrotu podpisanych umów w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane,
jako uchylanie się od podpisania umowy, co upoważnia Zamawiającego do zastosowania art.94 ust.3
ustawy Pzp. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminu, jeżeli w niniejszym
postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez
wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przed
zawarciem
umowy
w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ww. załączniku.
UWAGA! Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w projekcie umowy.
XIII)
1.
2.

Postanowienia końcowe
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zgodnie z art.38 ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego
systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu
sporządzenia oferty.
Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje
składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku. W odpowiedzi na
wniosek Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji. Udostępnianie dokumentacji
przetargowej może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w treści SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

XIV) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
Tym wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r, Nr 113, poz. 759.), przysługują środki ochrony prawnej na
podstawie art.180 ust.2 pkt.2-4 w postaci odwołania wyłącznie wobec następujących czynności :
1. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego.
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Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 1
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nazwa badania
17-OH Progesteron
ACTH
AFP
Allo p/ciała odpornościowe
ANA Profil 3
Androstendion
APCA kom.okładzinowe żoł.C
Bad. kału met. ELISA
Beta-HCG
Borrelia Burgdorferi IgM
Borrelia Burgdorferi IgG
Borelia IgG w PMR
Borelia IgM w PMR
Bruceloza IgG
BTA
Ca 15-3 BR-MA
Ca 19-9 GI-MA
Ceruloplazmina
Chlamdia trachom ais IgM
Chlamydia trachomatis IgG
Chlamydia trachomatis w moczu
DHEA-S
DNA HBV
Erytropoetyna
FTA
FTA-ABS
Glista IgE
Hbe Ag
Hbc antygen

Przewidywana
ilość badań
65
2
10
1
2
275
2
100
55
105
105
2
2
2
2
2
5
2
3
3
1
25
4
40
10
6
2
2
3

Cena
jednostkowa
netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto
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30
31
32
33
34
35
36
37
38

Hemoglobina glikowana
Herpes Simplex IgG
Herpes simplex IgM
HIV
HIV Test potwierdzenia
IgE całk.
Kał na nosicielstwo
Kał na posiew w kier. innych bakterii
Kał na posiew w kier. Salmo.

5
35
35
520
3
10
2
2
20

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

LA wykr. antykoa. tocznia
Lipaza
Mocz w kier. BK
P/c anty cytrulinowe CCP IgG
P/c anty Hbc IgM core
P/c anty Hbc Total
P/c anty Hbe
P/c anty kardiolipidowe IgG
P/c anty kardiolipidowe IgM
P/c anty Tg Tyreoglobulina
P/c anty TPO
P/c ds. DNA
P/c endomysium IgG EmA
P/c endomysium IgA EmA
P/c HAV IgM
P/c mitochondrialne AMA
P/c przeciw jądrowe anty Sm
P/c przeciw jądrowe anty SCL – 70
P/c przeciw receptorom TSH
Peptyd-C
Plwocina-posiew w kierunku BK
Płyn z jamy opłucnej BK
RNA HCV
Testosteron wolny
Toxopazma gondi IgG
Toxopazma gondi IgM
TPS
Transglatuminaza
VDRL

2
10
2
5
5
25
5
10
10
2
8
5
2
2
30
5
3
2
75
10
20
5
2
270
5
5
2
2
5
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68

Wymaz w kierunku BK

2

Ogółem
………………………….…….….
(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 2

Pakiet nr 2
L.
p
1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa badania

Badania histopatologiczne specjalistyczne

Przewidywan
a ilość badań

5
6
7
8

Oznaczenie receptorów

10

9

Oznaczenie Herr receptorów

4

3
4

Wartość
netto

VAT

Wartość brutto

4000

Badanie wycinków tkanek i narządów
szpiku/węzłów chłonnych
Badania immunohistochemiczne,
immunoenzymatyczne do badań
specjalistycznych
Barwienia wybiórcze do badań
specjalistycznych
Konsultacja preparatów
Badania cytologiczne
Biopsja cienkoigłowa

2

Cena jedn.
netto

1000
3400
350
30
5
10

Ogółem

………………………….…….….
(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 3
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 3
L.p

Nazwa badania

Przewidywana
ilość badań

1

Ilościowe badanie Parvowirus B19 met. PCR

18

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Diagnostyka NNH test kolumnowy z żelem
ID-PNH
Diagnostyka NNH fluorocytometryczne
badanie CD 59 ,CD66b granulocytów
Diagnostyka NNH fluorocytometryczne
badanie CD 55 i CD 59 erytrocytów
Diagnostyka NNH fluorocytometryczne
badanie CD 55 i CD 59 granulocytów
Dehydrogeneza glukozo – 6fosforanowa
Diagnostyka NNH fluorocytometryczne
badanie CD 55, CD 59 i CD 66b
ETV6PDGFRB
Parvowirus B19 IgG
Parvowirus B19 IgM
PK kinaza pirogronianowa
Poziom Haptaglobin
Rearanżacja genów TCR

Cena jedn.
netto

Wartość netto

VAT

Wartość brutto

2
24
12
2
1
3
2
2
2
1
2
9

Ogółem
………………………….…….….
(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 4

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 4
Lp.

1

Nazwa badania

Quanti FERON – TB,

Przewidywana
ilość badań

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

16

OGÓŁEM:

……………………………………………………………………..
(Podpis i pieczęd osoby /osób upoważnionej/nych)
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Załącznik nr 5

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 5
Lp.

Nazwa badania

1

badanie immunohistochemiczne,
immunoenzymatyczne do badań
podstawowych

Przewidywana
ilość badań

Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

1400

OGÓŁEM:

……………………………………………………………………..
(Podpis i pieczęd osoby /osób upoważnionej/nych)
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Załącznik nr 6
FORMULARZ CENOWY
Pakiet nr 6
L.p

Nazwa badania

Przewidywana
ilość badań

1

Chromogranina A

26

2

Her 2 met. FISH

8

3

IGF-1

4

Kalcytonina

Cena
jedn. netto

Wartość
netto

VAT

Wartość
brutto

100
2

OGÓŁEM

………………………….…….….
(Podpis i pieczątka osoby upoważnionej)
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Załącznik nr 7

Miejscowość ………………. dnia ……………….
……………………………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO
IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W KATOWICACH
Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………
Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….
REGON ………………………………..............…………. NIP …………………………......................……………
Tel. ………………………………..............………………. Fax ……………….....................……………………...
Internet …………………..........………………………...e-mail …………......................…………………………
Nr rachunku bankowego ....................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………Tel………………….
Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………………..…………………………
1)

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie usługi na warunkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
PAKIET NR 2
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
PAKIET NR 3
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
PAKIET NR 4
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
PAKIET NR 5
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
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Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
PAKIET NR 6
za cenę bez podatku VAT ……………………………………….….………………………….zł
podatek VAT ………% ………………………………………………………………………………..zł
Cena ofertowa z podatkiem VAT ………………………………………………………….zł
Słownie: ……………………………………………………………………….……………….…………zł
2) Oświadczamy, że cena brutto zawarta w Ofercie zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3) Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.
4) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
5) Oświadczamy, iż przewidujemy/nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji
zamówienia w części…………………………………………………
6) Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 8
………………. dnia ……………….

……………………………………………
Pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
................................................................................................... ........................
...........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
................................................................................................... ........................
................................................................................................... ........................
…........................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
1.

a w tym:

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.

posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3.

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;

______________, dnia ____________2010 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE
My, niżej podpisani
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
..................................................................................................................... ......
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2010 r.

_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 10
UMOWA - WZÓR
Zawarta w dniu …………………2011r. w Katowicach pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. Andrzeja
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
z siedzibą: 40-027 Katowice ul. Francuska 20 – 24
NIP: 954 22 70 611
który reprezentuje :
1. Dyrektor – dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………….
z siedzibą:
NIP :……………………………………
REGON : ……………………………………………..
który reprezentuje:
1 …………………………………………………………….
2……………………………………………………………..
zwanym w treści umowy „ Wykonawcą”.

Mielęckiego

Śląskiego

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r ( (tekst jednolity Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759)
przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
przeprowadzaniu badań określonych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w pełnym zakresie nie wymaga podania
przyczyny oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych i innych odszkodowań
z tytułu niewykonania umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli przez Śląski Oddział NFZ w zakresie
wykonywania usług na rzecz Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych związanych w realizacją umowy,
przyjmując z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
§ 2
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………..2011r do ……………2012r.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do realizacji usług określonych w §1 pkt.1 a także,
że przedmiot umowy mieści się w jego działalności statutowej.
2. Podstawą wykonania usługi jest skierowanie opatrzone firmową pieczątką Zamawiającego oraz
pieczątką imienną kierującego lekarza.
3. Zamawiający zobowiązuje się dowieźć hospitalizowanego pacjenta lub dostarczyć materiał do
badań do siedziby Wykonawcy, jeżeli miejsce wykonywania badań znajduje się w odległości co
najwyżej 10 km od siedziby Zamawiającego. W pozostałych przypadkach obowiązek ten obciąża
Wykonawcę na jego koszt.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyników badań niezwłocznie po ich wykonaniu
faksem lub drogą elektroniczną lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
5. W przypadku wystąpienia problemów niezależnych od Wykonawcy a związanych z realizacją
usługi, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.
§4
1. Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto: ............. zł (słownie:.................................)
w tym VAT:........................... zł (słownie:......................................).
2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie usługi odbywać się będzie w okresach
miesięcznych.
3. Za wykonanie usługi Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę do 7 dnia każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni.
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4. Wykonawca do każdej faktury zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych usług potwierdzony
przez upoważnionego pracownika.
5. Zamawiający dokona zapłaty poszczególnych faktur przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. Za datę zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
Jakakolwiek czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody
przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, z uwzględnieniem postanowień art. 53 ust. 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej, pod rygorem nieważności.
§6
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia i naliczyć karę umowną określoną
w § 7 w przypadku:
a) trzykrotnego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b) nienależytego wykonania usługi.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na
koniec miesiąca kalendarzowego. W tym przypadku kar umownych nie stosuje się.
§7
1. Za nienależyte wykonanie lub niewykonanie usługi Zamawiający naliczy karę umowną
w wysokości 5% wartości netto niewykorzystanej wartości umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości netto
niewykorzystanej wartości umowy.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) na
zasadach kodeksu cywilnego.
4. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawcy przysługuje mu prawo do naliczenia ustawowych
odsetek.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§9
Do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosowania niniejszej umowy właściwym jest Sąd dla siedziby
Zamawiającego
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
z zastrzeżeniem art. 144 Prawa zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzech
egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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