
 
S P E C Y F I K A C J A  

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

70-482 Szczecin Al. Wojska Polskiego 80/82 
fax. (091) 4 22 18 98, tel. (091) 4 24 36 00 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
dostawę odczynników monoklonalnych i surowic, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 
na okres 12 miesięcy. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie „Prawo zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177). 
Integralną część niniejszej SIWZ  stanowią wzory następujących dokumentów: 
załącznik nr 1:  tabela wartościowa 
załącznik nr 2:  oferta 
załącznik nr 3:  oświadczenie 
załącznik nr 4:  projekt umowy 
Część I  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Zamówienie obejmuje:  
dostawę odczynników monoklonalnych i surowic, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 
Zamawiający przewiduje zmianę ilości odczynników monoklonalnych i surowic wymienionych w załączniku  nr 1,               
o +/- 20%. 
 

− dostawa 1 – luty/marzec 2010 r. ( po wcześniejszym określeniu ilości) 
− dostawa 2 – wrzesień 2010 r. ( po wcześniejszym określeniu ilości) 

 
Okres przydatności do użytku zamawianych testów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii do 
siedziby zamawiającego. 
Przy każdej dostawie, do każdej partii odczynników, muszą być dołączone certyfikaty jakości dla danej serii odczynnika 
 

Pod uwagę będą brane następujące informacje: 
1. zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. 
2. odczynniki muszą posiadać znak zgodności CE 
3. data ważności odczynników minimum 12 miesięcy od daty dostawy. 
 
CZĘŚĆ II INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW  
Rozdział I 
Informacje ogólne 
1. Oferent winien uważnie zapoznać się z całą SIWZ. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i przewidującej odmienny niż określony w SIWZ 

sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).  
3. Oferent przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ. 
4. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie można udostępniać jej osobom trze-

cim. 
5. Każdy Oferent złoży tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumenta-

mi). 
6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 
7. Oferent poda na formularzu ofertowym wynagrodzenie, które pragnie otrzymać za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
8. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
Rozdział II 
Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta zostanie sporządzona na załączniku nr 1 do SIWZ. 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej i przewidującej odmienny niż określony w SIWZ 

sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).  
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3. Do oferty zostaną załączone dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ.  
4. Dokumenty załączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Oferenta. 
5. Ofertę sporządza się w języku polskim. 
6. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem - oferta może 

mieć także postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone. 
7. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez 

osobę podpisującą ofertę. 
8. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z  innych dokumentów załączo-

nych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). 
9. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Oferent wypełni ściśle 

według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta - wpi-
suje On "nie dotyczy". 

10. Oferent umieści ofertę w  kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać na-
stępujące oznaczenie: 

 
„Oferta w przetargu nieograniczonym 17/2009. Nie otwierać przed dniem 07.01.2010r. godz. 10.00 

 
11. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 
12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
13. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Oferent złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną 

jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie". 
14. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania 

ofert. 
15. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalcza-

niu nieuczciwej konkurencji, a Oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

 
Rozdział III 
Warunki wymagane od dostawców  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy: 

1) nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (wszczęcie 
wobec Oferenta postępowania o popełnienie przestępstwa popełnionego w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, spowoduje 
wykluczenie go z postępowania), 

2) spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 
3) nie pozostający w stosunku zależności w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - Prawo o publicznym obrocie 

papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, Dz.U. z 1998r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, 
poz. 715, Dz.U z 2000r., Nr 22, poz. 270, Nr 60 poz. 702 i 703) z innymi uczestnikami postępowania. 

 
Rozdział IV 
Dokumenty podmiotowe wymagane w ofercie 
1. Oferent załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Aktual-
ność dokumentu rejestrowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej powinna być po-
twierdzona złożonym na nim oświadczeniem przez osobę podpisującą ofertę, że dane zawarte w przedstawionym 
dokumencie są aktualne. Spółki cywilne powinny załączyć dodatkowo umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane 
w umowie spółki, uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania spółki w zakresie objętym niniejszym 
postępowaniem. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powinna załączyć umowę spółki a spółka 
akcyjna w organizacji akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji. (dokument wystawiony nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem składania ofert). 

2) Zaświadczenie ZUS o nie zaleganiu Wykonawcy w regulowaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne. (dokument wystawiony nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem składania ofert). 

3) Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu Wykonawcy w regulowaniu podatków (dokument wystawiony 
nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem składania ofert). 

4) Informację z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość po-
siadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na zrealizowanie w całości przedmiotu za-
mówienia (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert). 
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5) Wykaz dostaw, co najmniej 5-ciu, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat potwierdzonych pi-
semnie przez odbiorców , że zostały wykonane z należytą starannością. 

6) Certyfikaty potwierdzające wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych – 
certyfikat ISO 9001:2000 (PN-EN 9001:2001) oraz certyfikat ISO 13485:2003 (PN-EN 13485:2005) lub certyfikaty 
równoważne 

7) Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, złożone 
na druku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

8) W/w dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporzą-
dzonymi przez tłumaczy przysięgłych. 

 
Dokumenty przedmiotowe wymagane w ofercie 
 
1.    Deklaracja zgodności dla każdego produktu 
2. Certyfikat, wydany przez Jednostkę Notyfikowaną, jeżeli ta brała udział  w ocenie zgodności dla danego produktu. 
3. Wpis do rejestru Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dla każ-

dego odczynnika, jeżeli wymaga tego Ustawa o wyrobach medycznych w szczególności do diagnostyki in vitro. Jeżeli 
zostanie dołączony formularz zgłoszeniowy do URPLWMiPB to wraz z nim musi być kopia pisma potwierdzającego 
zgłoszenie wydanego przez w/w Urząd. 

4. Instrukcje użycia dla wszystkich odczynników w języku polskim. 
5. Przykładowy certyfikat jakości dla serii odczynnika. 
6. W/w dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski,  
7. Oświadczenie, że oferowane odczynniki monoklonalne spełniają zalecenia IHiT dotyczące ich miana („Medyczne zasady 

pobierania krwi, oddzielania ich składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służ-
by krwi” – pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, Warszawa 2006 r.): 

 
„ A. Odczynniki monoklonalne do oceny układu AB0 muszą spełniać następujące wymagania: 

• aktywność i swoistość, 
• moc: aglutynacja powinna się pojawić po 10 sekundach i po 3 minutach osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+ 
• minimalne miano: 
dla odczynnika anty – A: 
- w teście szkiełkowym z krwinkami A1 64, A2 32  
- w teście probówkowym z krwinkami A1 128, A2 64 
 dla odczynnika anty – B:   
  - w teście szkiełkowym z krwinkami B64, A2 B 32 
  - w teście probówkowym z krwinkami B 128, A2 B 64 

B. Odczynnik do badania antygenu D z układu Rh: 
• aktywność i swoistość, 
• moc: aglutynacja z krwinkami luterozygot powinna osiągnąć nasilenie od 3+ do 4+ 
• miano odczynników monoklonalnych IgM: 
  - test szkiełkowy 64 
  - test probówkowy 128 

C. Odczynniki do badania innych antygenów z układu Rh miano w testach szkiełkowych i probówkowych nie niższe niż 16.” 
 
Rozdział V 
Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
4. Oferent poda ceny jednostkowe w PLN netto i brutto (z VAT),  
5. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Oferenta W cenie oferty Oferent uj-

mie następujące koszty np.: 
a) dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,  
b) dostarczenia atestów, certyfikatów itp., 

 
Rozdział VI 
Kryteria oceny ofert  
1. Cena brutto oferty – 100% 
 
Rozdział VII 
Termin związania ofertą                                                                                             
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1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu skła-
dania ofert. 

 
Rozdział VIII 
Miejsce i termin składania ofert 
1. Miejsce:  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82 – pok. nr 10 
2. Termin:  

do dnia 07.01.2010 r. do godziny 9.00 
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 
 
 
Rozdział IX 
Miejsce i termin otwarcia ofert  
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w  

dniu 07.01.2010 r o godz.1000 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, 

al. Wojska Polskiego 80/82. 

           
 
 

RCKiK Szczecin 
 
 
         ………………………………………… 
Szczecin, dnia  30.12.2009 r. 


