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1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin 
 
tel. 91 4 24 36 00, fax. 91 4 22 18 98,  www.krwiodawstwo.szczecin.pl. e-mail: rckikszn@radunix.com.pl  
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 125 000 €.  Postępowanie o zamówienie publicz-
ne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz U. z dnia 9 lutego 2004 r., Nr 19 poz. 177. z późn. zm.). 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania krwi pełnej, 
preparatyki, przechowywania i transfuzji. 
 

I. Zestaw pojemników poczwórnych 450/ 150 do 300 /2x 400 ml „góra-góra” z roztworem wzbo-
gacającym ADSOL lub SAGM do pobierania krwi pełnej i rozdzielenia na 3 różne składniki. 
Ilość – 49.000 pojemników na rok (kwiecień 2010 – kwiecień 2011). 

A. Przeznaczenie. 
1. Przeznaczone do pobierania krwi pełnej o objętości 450 ml ± 10 %, kontrolowanego i jałowego 

rozdzielenia na składniki: koncentrat krwinek czerwonych w roztworze wzbogacającym, osocze 
oraz koncentrat krwinek płytkowych lub kożuszek leukocytarno-płytkowy.  

B. Budowa: 
1. Od drenu czerpalnego na wysokości 20-30 cm, licząc od igły, powinien odchodzić dren doprowa-

dzający tzw. „pierwszą porcję krwi” do pojemniczka o pojemności min.30 ml. Na drenie tym po-
winien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie prze-
pływu krwi. W miejscu połączenia tego drenu i drenu czerpalnego powinno znajdować się zabez-
pieczenie, np. komin z poliwęglanu lub inne rozwiązanie z łatwo łamliwą membraną. Poniżej, na 
drenie czerpalnym, powinien znajdować się plastikowy zacisk pozwalający na natychmiastowe 
przerwanie przepływu krwi. 

2. Pojemnik do pobierania tzw. „pierwszej porcji krwi” powinien mieć uniwersalny adapter o przekro-
ju wewnętrznym minimum  18 mm i długości minimum  40 mm z centralnie umieszczoną igłą, za-
bezpieczoną w sposób pozwalający na samoistny wypływ krwi z pojemniczka, umożliwiający po-
branie próbek krwi dla systemu próżniowego aktualnie używanego w RCKiK Szczecin  (probówki 
próżniowe Becton – Dickinson wg postępowania przetargowego w 2010 roku. 

3. Pojemnik macierzysty z płynem konserwującym CPD w ilości 63-70 ml do pobierania  
450 ml ± 10% krwi pełnej, umożliwiający przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych 
w roztworze wzbogacającym do 42 dni.  

4. Pojemnik satelitarny o pojemności 400 ml zawierający około 100 ml roztworu wzbogacającego 
ADSOL lub SAGM we wspólnej delcie z pustym pojemnikiem o pojemności 400 ml do  
5-dniowego przechowywania koncentratu krwinek płytkowych, 

5. Pusty pojemnik satelitarny o pojemności 150 – 300ml.  
C. Parametry graniczne dotyczące pojemników 

1. Wymagania dla igły  
Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry, tkanki podskórnej i żyły. Igła 
musi być zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było moż-
liwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi, dopiero po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą 
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igły ruchem obrotowym bez możliwości ponownego zamocowania osłonki na igłę. Zestaw powi-
nien posiadać dodatkowe zabezpieczenie igły po pobraniu - nieodwracalne zablokowanie po za-
kończeniu donacji. W miejscu połączenia igły z drenem czerpalnym powinien być wygodny, za-
pobiegający ślizganiu się palców, uchwyt umożliwiający dokonanie wkłucia do żyły. 

2. Dreny muszą posiadać oznakowanie umożliwiające ich identyfikację i przyporządkowanie do da-
nego pojemnika po ich odłączeniu od zestawu. 

3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych 
zgrzewarek dielektrycznych. Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające kompatybil-
ność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwi ć ich połączenia w układzie za-
mkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia drenów.  

4. Długość drenu czerpalnego musi wynosić minimum 110 cm, długość drenów łączących pojemnik 
macierzysty z satelitarnymi musi wynosić minimum 60 cm. Długość drenów od pojemników 
satelitarnych do wspólnej delty (rozgałęzienia) minimum 28 cm. 

5. Wyprodukowane z przejrzystego, elastycznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa 
sztucznego.  

6. Materiał, z którego wykonany jest pojemnik główny musi być przejrzysty, umożliwiający wizualną 
ocenę płynu znajdującego się w pojemniku oraz musi być przepuszczalny dla promieniowania 
stosowanego w optycznych detektorach używanych pras automatycznych (Compomat G4 firmy 
Fresenius HemoCare GmbH).  

7. Pojemnik do przechowywania osocza przystosowany do zamrażania szokowego w temp. –60°C     
i bezpiecznego przechowywania w temp. od – 25°C do – 90°C z zachowaniem elastyczności          
i jałowości pojemnika. 

8. Na górnej krawędzi pojemnika macierzystego powinny znajdować się otwory umożliwiające 
zawieszenie pojemnika na haczykach pras automatycznych, 

9. Na dolnej krawędzi pojemników służących do przechowywania składników krwi powinno się 
znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów 
transfuzyjnych, 

10. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie 
mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.  

11. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom stan-
dardu EAN – 128. 
Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać informację: 
• nazwę firmy (producenta pojemników) i nazwę pojemnika, 
• przeznaczenie pojemnika, 
• datę produkcji pojemnika, 
• pojemność, 
• skład płynu konserwującego, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

12. Etykiety pozostałych pojemników zestawu powinny mieć oznakowanie adekwatne do przezna-
czenia. 

13. Każdy pojedynczy zestaw do pobierania krwi musi być zamknięty w indywidualnym opakowa-
niu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz 
odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w 
odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko 
jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą i zawierać również informację o 
warunkach przechowywania - magazynowania pojemników.  

D. Dokumentacja 
1. Certyfikat CE dla wyrobów medycznych, 
2. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych         

i Podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. 
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez Wykonawcę. 
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4. Wraz z ofertą należy dostarczyć próbki oferowanego towaru około 10 sztuk zestawów 
pojemników oraz szczegółową  specyfikację i odpowiednie ulotki informacyjne w języku polskim, 
zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje na temat 
przeznaczenia pojemników, rodzaju tworzywa z jakiego pojemniki zostały wykonane, rodzaju       
i składu płynu konserwującego i roztworu wzbogacającego oraz metody sterylizacji tych płynów, 
sposobu użycia, wartości granicznych wytrzymałości podczas wirowania i przechowywania         
w niskich temperaturach oraz warunków przechowywania i dopuszczalnym czasie 
przechowywania po otwarciu opakowania zbiorczego. 

5. Certyfikat serii – przy dostawie. 
Dostawy: co 3 miesiące. 
Termin ważności pojemników: 18 miesięcy od dnia dostawy.  
 
II.  Zestaw pustych pojemników transferowych z tworzyw sztucznych do preparatyki, przechowywa-

nia i transfuzji krwi i jej składników  
 
Poz. 1 puste pojemniki transferowe 150 ml w liczbie  .................... 2000 sztuk 
Poz. 2 puste pojemniki transferowe 300 ml w liczbie  .................... 2000 sztuk 
Poz. 3 puste pojemniki transferowe 600 ml w liczbie  .................... 500 sztuk  
Poz. 4 puste pojemniki transferowe 1000 ml w liczbie  .................. 1000 sztuk  
Poz. 5 puste pojemniki transferowe 4 x 150 ml w liczbie  .............. 500 sztuk 

 
POZ. 1 - Puste pojemniki transferowe o pojemności 150 ml  
 
Pojemnik pusty z tworzywa sztucznego o pojemności 150 ml ± 10 %, do preparatyki, przechowywania 
i transfuzji krwi i jej składników  
OPIS      
1. Pojemnik z tworzywa umożliwiającego: przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych w temperatu-

rze od +2º C do +6º C, możliwość zamrażania szokowego w temperaturze –60ºC i bezpiecznego przecho-
wywania składników krwi w temperaturze poniżej –25 ºC do –90ºC. 

2. Pojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE”.   
3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewa-

rek dielektrycznych. Dren musi posiadać oznakowanie, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne 
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu od zestawu. Średnica drenów powinna mieć wy-
miary zapewniające kompatybilność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby umożliwi ć ich po-
łączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jałowego łączenia dre-
nów.  

4. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z ze-
wnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. 

5. Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę skład-
nika znajdującego się w pojemniku. 

6. Na dolnej krawędzi pojemników powinno się znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemników 
na haczykach statywów transfuzyjnych. 

7. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie mogą 
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.  

8. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu 
EAN – 128. 
Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: 
• nazwę firmy i nazwę pojemnika, 
• pojemność, 
• informację o przeznaczeniu pojemnika, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

9. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, za-
pewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemnika, oraz odpowiednie warunki przechowywa-
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nia. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opa-
kowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać informa-
cję o warunkach przechowywania pojemników. 

 
POZ. 2 - Puste pojemniki transferowe o pojemności 300 ml  
 
Pojemnik pusty z tworzywa sztucznego o pojemności 300 ml ± 10 %, do preparatyki, przechowywania 
i transfuzji krwi      i jej składników 
 
 
OPIS       
1. Pojemnik z tworzywa umożliwiającego: przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych w temperatu-

rze od +2ºC do +6º
 
C, możliwość zamrażania szokowego w temperaturze -60º C i bezpiecznego prze-

chowywania składników krwi w temperaturze poniżej -25 º
 
C do - 90 º

 
C.  

2. Pojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE”. 
3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewa-

rek dielektrycznych. Dren musi posiadać oznakowanie, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne 
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu od zestawu. Średnica drenów powinna mieć 
wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby 
umożliwi ć ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jało-
wego łączenia drenów.  

4. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z ze-
wnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. 

5. Tworzywo z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę  
składnika znajdującego się w pojemniku.  

6. Na dolnej krawędzi pojemników powinno się znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemni-
ków na haczykach statywów transfuzyjnych. 

7. Możliwość wirowania pojemników z przyspieszeniem 5000g do 10 minut używając typowych wirówek 
do wirowania krwi. 

8. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie mogą 
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.  

9. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu 
EAN – 128. 

     Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: 
• nazwę firmy i nazwę pojemnika, 
• pojemność, 
• informację o przeznaczeniu pojemnika, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

10. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, 
zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przecho-
wywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. 
Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać in-
formację o warunkach przechowywania pojemników.  

 
POZ. 3 - Puste pojemniki transferowe o pojemności 600 ml:   
 
Pojemnik pusty z tworzywa sztucznego o pojemności 600 ml+/-10 % , do preparatyki, przechowywa-
nia i transfuzji krwi     i jej składników  
OPIS   
1. Pojemnik z tworzywa umożliwiającego: przechowywanie koncentratu krwinek czerwonych w temperatu-

rze od +2ºC do +6º
 
C, możliwość zamrażania szokowego w temperaturze -60ºC i bezpiecznego przecho-

wywania składników krwi w temperaturze poniżej -25 ºC do - 90 ºC.  
2. Pojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE”. 
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3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewa-
rek dielektrycznych. Dren musi posiadać oznakowanie, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne 
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu od zestawu. Średnica drenów powinna mieć 
wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby 
umożliwi ć ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jało-
wego łączenia drenów.  

4. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z ze-
wnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. 

5. Tworzywo, z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę 
składnika znajdującego się w pojemniku.  

6. Na dolnej krawędzi pojemników powinno się znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemni-
ków na haczykach statywów transfuzyjnych. 

7. Możliwość wirowania pojemników z przyśpieszeniem 5000g do 10 minut używając typowych wirówek 
do wirowania krwi. 

8. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie mogą 
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.  

9. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu 
EAN – 128. 
Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: 
• nazwę firmy i nazwę pojemnika, 
• pojemność, 
• informację o przeznaczeniu pojemnika, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

10. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, 
zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przecho-
wywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. 
Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać in-
formację o warunkach przechowywania  pojemników.  

   
POZ. 4 - Puste pojemniki transferowe o pojemności 1000 ml   
 
Pojemnik pusty z tworzywa sztucznego o pojemności 1000 ml+/-10 % , do preparatyki, przechowywa-
nia i transfuzji krwi   i jej składników 
OPIS 
1. Pojemnik z tworzywa umożliwiającego: możliwość zamrażania szokowego w temperaturze od -60ºC, 

i bezpiecznego przechowywania składników krwi w temperaturze poniżej -25ºC do - 90ºC.  
2. Pojemnik musi posiadać dren o długości minimum 40 cm, zakończony igłą plastikową typu „SPIKE”. 
3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych zgrzewa-

rek  dielektrycznych. Dren musi posiadać oznakowanie, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne 
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu od zestawu. Średnica drenów powinna mieć 
wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby 
umożliwi ć ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jało-
wego łączenia drenów.  

4. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z ze-
wnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. 

5. Tworzywo  z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę  
składnika znajdującego się w pojemniku.  

6. Na dolnej krawędzi pojemników powinno się znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemni-
ków na haczykach statywów transfuzyjnych. 

7. Możliwość wirowania pojemników z przyspieszeniem 5000g do 10 minut używając typowych wirówek 
do wirowania krwi. 

8. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie mogą 
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. 
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9. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu 
EAN – 128. 

      Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: 
• nazwę firmy i nazwę pojemnika, 
• pojemność, 
• informację o przeznaczeniu pojemnika, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

10. Każdy pojedynczy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, 
zapewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki prze-
chowywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbior-
cze. Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać 
informację o warunkach przechowywania pojemników.   

 
POZ. 5 - Puste pojemniki transferowe o pojemności 4 x 150 ml    
Cztery pojemniki puste z tworzywa sztucznego o pojemności 150 ml+/-10 %, do preparatyki, prze-
chowywania i transfuzji krwi i jej składników. Dren y poszczególnych pojemników są połączone ze 
sobą wspólnym drenem końcowym. 
 
OPIS         
1. Pojemnik z tworzywa umożliwiającego: możliwość zamrażania szokowego w temperaturze -60º C, i bez-

piecznego przechowywania składników krwi w temperaturze poniżej -25 º
 
C do - 90 º

 
C.  

2. Pojemniki łączone są po 2 wspólnym drenem, dalej pary połączonych pojemników łączą się wspólnym 
końcowym drenem. Dreny łączące  o długości minimum 10 cm, końcowy dren o długości minimum 
15 cm zakończony igłą plastikową typu „SPIKE”. 

3. Dren musi być elastyczny, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne zadziałanie standardowych  zgrzewa-
rek  dielektrycznych. Dren musi posiadać oznakowanie, umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne 
przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu od zestawu. Średnica drenów powinna mieć 
wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników (różnych firm), aby 
umożliwi ć ich połączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem standardowych zgrzewarek do jało-
wego łączenia drenów.  

4. Pojemniki muszą zawierać 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z ze-
wnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. 

5. Tworzywo  z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzyste, umożliwiające wizualną ocenę  
składnika znajdującego się w pojemniku.  

6. Na dolnej krawędzi pojemników powinno się znajdować nacięcie umożliwiające zawieszenie pojemni-
ków na haczykach statywów transfuzyjnych. 

7. Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety w języku polskim, które nie mogą 
ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania.  

8. Etykieta pojemnika musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu 
EAN – 128. 

      Etykieta pojemnika macierzystego musi zawierać: 
• nazwę firmy i nazwę pojemnika, 
• pojemność, 
• informację o przeznaczeniu pojemnika, 
• numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, 
• datę ważności. 

9. Każdy zestaw pojemników musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, za-
pewniającym zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników, oraz odpowiednie warunki przecho-
wywania. Pojedyncze zestawy muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. 
Opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi zawierać in-
formację o warunkach przechowywania  pojemników.   
 

Dokumentacja dotycząca pojemników pustych transferowych.  
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1. Certyfikat CE dla wyrobów medycznych, 
2. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych 

i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania.  
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczony przez Wykonawcę. 
4. Wraz z ofertą należy dostarczyć próbki oferowanego towaru: 

po 3 sztuki pojemników pustych z każdego zamawianego asortymentu oraz szczegółową specyfikację 
i odpowiednie ulotki informacyjne w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośred-
niego użytkownika informacje na temat przeznaczenia pojemników, rodzaju tworzywa z jakiego pojem-
niki zostały wykonane, sposobu użycia, wartości granicznych wytrzymałości podczas wirowania i prze-
chowywania w niskich temperaturach oraz warunków przechowywania i dopuszczalnym czasie prze-
chowywania po otwarciu opakowania zbiorczego. 

5. Certyfikat serii – przy dostawie. 
 

Dostawy: co 3 miesiące.  
 
Minimalny wymagany termin ważności - nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostawy do RCKiK.  
 
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, że dostarczone pojemniki są dobrej jakości, a w razie 
stwierdzenia w okresie gwarancji wady pojemnika (wadliwej partii), zostanie on bezpłatnie wymieniony 
przez Wykonawcę, na wolny od wad w terminie do 72 godzin od daty pisemnego zawiadomienia (dopusz-
cza się drogę faksową oraz drogę elektroniczną – e-mail) Wykonawcy przez Zamawiającego.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (Kod CPV): 33.14.16.13– 0; Pojemniki na krew 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień uzupełniających (dodatkowe ilości stanowiące nie 
więcej niż ±20% wartości zamówienia podstawowego).  
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. Dostarczony 
towar musi pochodzić od jednego producenta. 
 
4. Termin realizacji zamówienia 
Pierwsza dostawa w m-cu kwietniu 2010 r., następne określone pisemnie do dostawcy w miarę potrzeb 
do wyczerpania asortymentu. 
 
5. Warunki udziału konieczne do spełnienia w postępowaniu stawiane Wykonawcom. 
 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy krajowi lub zagraniczni spełniający następujące warunki: 
5..1. Złożą ofertę w pełni spełniającą wymagania niniejszej SIWZ, opisane powyżej. 
5..2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lute-
go 2004 r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). 

5..3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

5..4. W ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty rozpoczęli, wykonywali – nie zakończyli bądź 
zakończyli  minimum dwa przedsięwzięcia odpowiadające swym przedmiotem przedmiotowi niniej-
szego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, 
że dostawy te zostały wykonane należycie. Do oferty należy dołączyć wykaz zrealizowanych przed-
sięwzięć i dokumenty potwierdzające fakt ich wykonania - wg załącznika nr 2.  

5..5. Ich oferta obejmuje całość przedmiotu zamówienia. 
5..6. Złożą oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty. 
5..7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, co wynika 

z żądanej dokumentacji finansowej (określonej w pkt. 6.7). 
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6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnia-
nia warunków udziału w postępowaniu.  

 
Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oso-
bę podpisującą ofertę ich kserokopie. Dokumenty w języku obcym powinny być przedstawione łącznie 
z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego.  
6.1. Ofertę - załącznik nr 3. 
6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składa-
nia ofert. 

6.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających od-
powiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu – wystawionych nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  

6.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. Informacje powinny dotyczyć wszystkich osób mających status: osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą.  

6.5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
Uwaga: 
W przypadku, gdy Ofertę składa spółka osób fizycznych, wymóg złożenia dokumentów, o których 
mowa powyżej dotyczy wszystkich uczestników umowy spółki. Do oferty należy dołączyć umowę 
spółki. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej składa dokument lub dokumenty, wysta-
wione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
3. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płat-
ności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem za-
wierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyj-
nym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby 
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
6.7. Oświadczenie finansowe za okres 2 ostatnich lat – załącznik nr 5, a jeżeli okres prowadzenia działal-

ności jest krótszy – za ten okres. 
6.8. Potwierdzenie wpłacenia wadium – odpowiednio do formy wniesienia. 
6.9. Wykaz doświadczenia zawodowego – zrealizowanych przedsięwzięć odpowiadających swoim przed-

miotem przedmiotowi niniejszego zamówienia, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 
trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 2.  

6.10. Oświadczenie wynikające z postanowień art. 24 oraz art. 22 ust 1 pkt 1, 2, 3, ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zm.).– wypełniony i podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1. 

6.11. Oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.  
6.12. Wzór Umowy - załącznik nr 4, parafowany na każdej stronie celem akceptacji. 
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6.13. Jeżeli podmioty występują wspólnie - umowę regulującą współpracę podmiotów występujących 
wspólnie. Umowa powinna zawierać: 
6.13.1. określenie celu gospodarczego, 
6.13.2. oświadczenia podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej,  
6.13.3. oświadczenie zawierające wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw 

i reprezentację na zewnątrz (lidera), 
6.13.4. oznaczenie czasu trwania umowy, wymaga się, aby trwania umowy był nie krótszy niż okres 

realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody za-
mawiającego.  

6.14. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem 
zawieszającym, innym niż objęcie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
6.14.1 Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot postępowania o zamówienie publiczne będący wyrobem 

medycznym w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej numer 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 
1993 i/lub Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2004 nr 93 
poz. 896 z późn. zm.), to musi wraz  z ofertą złożyć wybrane elementy dokumentacji potwier-
dzające procedury wprowadzenia do obrotu i wprowadzenia do używania wyrobu medycznego 
przez producenta lub dystrybutora (zwłaszcza certyfikat jednostki notyfikującej – jeżeli wystę-
puje) zgodnie z powyższą Dyrektywą i/lub Ustawą wraz z poniższymi dokumentami finalizu-
jącymi powyższe: 

6.14.2. Deklaracja zgodności z CE lub  
6.14.3. Zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego 

wystawiono deklarację zgodności lub 
6.14.4. Zaświadczenie wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-

nych i Produktów    Biobójczych o dokonaniu wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych na 
podstawie zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, 
dla którego wystawiono deklarację CE lub 

6.14.5. Znak zgodności CE . 
Jeżeli Wykonawca oferuje przedmiot postępowania o zamówienia publiczne nie będący wyro-
bem medycznym       w rozumieniu Dyrektywy Unii Europejskiej numer 93/42/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 i/lub Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych to musi wraz 
z ofertą złożyć poniższe dokumenty: 

6.14.6. Deklaracja zgodności CE lub  
6.14.7. Znak zgodności CE. 

 
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywani 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 
z Wykonawcami. 

 
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w imieniu Zamawiającego, do kontaktowania się z Wy-
konawcami są: 
Zbigniew Szałkiewicz, kierownik Działu Adm.-Gospodarczego w RCKiK w Szczecinie, tel. 091 4 24 36 00, 
w godzinach od 8:00 do 12:00 – udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia. 

 
Wszelkie informacje, przekazywanie wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów należy kierować do Zamawiają-
cego w formie pisemnej, bezpośrednio do sekretariatu Zamawiającego lub za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej przesyłkami poleconymi,.na adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczeci-
nie, 70-482 Szczecin, al. Wojska Polskiego 80/82 z dopiskiem na kopercie: 
„Przetarg 4/2010 na: dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania 
krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji”.  

 
Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: poniedziałek – piątek od godz. 
8:00 do godz. 14:00. Wszelka korespondencja przesyłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zo-
stanie zarejestrowana i uznana za wniesioną  z datą dnia dostarczenia.   
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Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związa-
nych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, jej części, sposobu przygotowania, złożenia oferty, 
kierując zapytania na piśmie w języku polskim. Zamawiający udzieli wyjaśnień pod warunkiem, że prośba 
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania 
ofert. Pisemna treść wyjaśnienia (w języku polskim) zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
 
8.    Wymagania dotyczące wadium 
a. Oferta musi być zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:    

10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych, które należy wnieść w terminie do dnia 27.04.2010 r. 
do godz. 09:00  

b. Wadium może być wnoszone: w pieniądzu, w poręczeniach lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwaran-
cjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)  
• Wadium wnoszone w pieniądzu można wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w PEKAO 

S.A. IV O/SZCZECIN o nr.: 42 1240 3930 1111 0000 4229 2593. O uznaniu, że wadium w pieniądzu 
wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Ory-
ginał dokumentu bankowego potwierdzającego wpłatę lub kserokopię tego dokumentu, poświadczoną 
przez osobę podpisującą ofertę, należy dołączyć do Oferty. 

• Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, 
winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem, tj. Zarządzeniem Nr 4/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 30 
czerwca 1998 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego Nr 18 i winny 
zawierać niżej wymienione elementy: 
1. nazwę dającego zlecenie Wykonawcy i jego siedzibę (adres), 
2. określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
3. sformułowanie zobowiązania banku lub instytucji ubezpieczeniowej do nieodwołalnego i bezwa-

runkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie zapłaty Zamawiającego 
zawierające oświadczenie, iż, którego ofertę wybrano: 

4. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 
5. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
6. Gwarancja musi także zawierać zapisy: 

a. odnośnie czasu trwania, 
b. zasad wygaśnięcia, 
Okres ważności gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą ( 60 dni ). 
Oryginał poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do Oferty w oddzielnej oprawie, natomiast kse-
rokopie dołączyć do oferty i potwierdzić za zgodność z oryginałem. 
• Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 46 tej ustawy. 
 
9. Termin związania ofertą. 

 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co naj-
mniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wyko-
nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni. 
 
10.Opis sposobu przygotowywania i warunków składania ofert. 
a. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
b. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z dokumentacją przetar-

gową. 
c. Wykonawcy przygotowują Ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warun-

ków Zamówienia (SIWZ) oraz warunkami udziału w postępowaniu.  
d. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej. 
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e. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
f. Ofertę i wszystkie załączone dokumenty (tam gdzie jest to wymagane przez Zamawiającego) powinny/a 

podpisać osoby/a uprawnione/a  do reprezentowania firmy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli 
Ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do 
Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby / tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnio-
ne w rejestrze lub ewidencji. Pełnomocnictwo powinno zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są 
uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

g. Ofertę opracowuje Wykonawca na wzorcowym formularzu w oparciu o załącznik nr 3, który to Zama-
wiający udostępnia wraz z SIWZ na swojej stronie internetowej. Złożenie oferty na formularzu o innej 
treści jest niedopuszczalne i spowoduje odrzucenie oferty. 

h. Zaleca się by każda zapisana strona oferty, załączonych dokumentów i oświadczeń była ponumerowana 
kolejnymi numerami,  a wszystkie kartki muszą być spięte w sposób trwały. 

i. Oferta i dokumenty związane z ofertą muszą być sporządzone pisemnie, w języku polskim, pismem czy-
telnym i trwałym. Dokumenty żądane przez Zamawiającego, napisane w języku innym niż polski, muszą 
być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski. 

j. Dokumenty towarzyszące (nie wymagane przez Zamawiającego) i literatura drukowana załączana przez 
Wykonawców w języku innym niż polski, musi być przetłumaczona na język polski w całości a tłuma-
czenie podpisane przez tłumacza przysięgłego i uwierzytelnione przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 
Dokumenty wymagane i towarzyszące dołączane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgod-
ność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 

k. Wszelkie pomyłki pisarskie Wykonawcy poprawione w ofercie muszą być parafowane i datowane przez 
osobę podpisującą ofertę. 

l. Ofertę należy złożyć w zamkniętym „opakowaniu” - kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych „opakowaniach” - kopertach i złożona w Regio-
nalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, 70-482 Szczecin, al. Wojska Polskiego 
80/82, pokój nr 10, parter, nie później niż do dnia 27.04.2010 r. do godziny 09:00. 

m. Na kopercie wewnętrznej oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było ode-
słać ofertę bez jej otwierania w przypadku wpłynięcia po terminie. 

n. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. 

o. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: 
Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, 70-482 Szczecin,  
al. Wojska Polskiego 80/82. 
Oferta w przetargu sygn. 4/2010 na: „Dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przezna-
czonych do pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji”. Nie otwierać przed godz. 
10:00 dnia 27.04.2010 r. 

p. Nadesłane oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem np.: poczty zwykłej, poczty kurier-
skiej, czy też zostaną dostarczone osobiście po wyznaczonym terminie będą odsyłane bez otwierania, na-
tomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 

q. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji a Wykonawca pragnie wyłączyć ich jawność, winien w sposób, nie bu-
dzący wątpliwości oznaczyć dokumenty zawierające przedmiotowe informacje, iż stanowią one zastrze-
żoną tajemnicę przedsiębiorstwa. Na przykład umieścić je  w oddzielnym opakowaniu oznaczonym napi-
sem: „Tajemnica przedsiębiorstwa. Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”.  

 
11. Informacje dotyczące składania i otwarcia ofert. 

 
Oferty należy składać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, 70-482 
Szczecin, al. Wojska Polskiego 80/82, pok. nr 10  do dnia 27.04.2010 r. o godzinie 09:00 

 
Otwarcie ofert 
• Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 27.04.2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w po-

koju nr 1.  
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• Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 
adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz 
termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach.  

• Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli 
obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

• Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-
nie zamówienia.  

• Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a dostawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, ze nie 
mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć 
w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym 
opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSI ĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ 
INNYM UCZESTNIKOM POST ĘPOWANIA.”  

 
12. Opis sposobu obliczenia ceny przez Wykonawcę. 

a. Cena ofertowa netto i brutto wyrażona w PLN wynika ze sporządzonego Formularza Ofertowego 
– załącznik  nr 3.  

b. Ceny netto w Formularzu Ofertowym będą stałe w czasie objętym Umową. Wysokość stawki podatku 
od towarów i dostaw VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i dostaw oraz podatku 
akcyzowym. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami Umowy.  

 
13. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

 Badanie ofert. 
a. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

• jest niezgodna z ustawą, 
• jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
• została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub nie zaproszonego do składania ofert, 
• zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 

lub błędy w obliczeniu ceny, 
• wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omył-

ki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
• jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

b. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 usta-
wy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 
r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

c. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z postanowieniami art. 93 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 
2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn zm.). 

d. Przed szczegółowym badaniem i oceną ofert, Zamawiający dokona sprawdzenia, czy każda oferta: 
• jest kompletna i zgodna z SIWZ pod względem zawartości. 
• jej dokumenty zostały podpisane.    

e. Zamawiający przeprowadzi badania złożonych Ofert, ich kompletności i zgodności z wymaganiami 
SIWZ oraz spełnienia warunków postawionych Wykonawcom dokonując w szczególności: 
• sprawdzenia czy Wykonawca złożył prawidłowo wypełniony druk „OFERTA” , 
• sprawdzenia czy Wykonawca złożył wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty. 

f. W toku badania złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę pisemnych wy-
jaśnień dotyczących treści złożonej oferty.  
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g. Oferty odrzucone oraz złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania nie będą poddane 
ocenie. 
 

Ocena ofert i wybór oferty. 
Każdy z członków Komisji Przetargowej ocenia indywidualnie poszczególne oferty kierując się następu-
jącym kryterium: 
 
Cena, jakość. 

• Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Cena” - 80%: 

 
           Całkowita wartość brutto oferty najtańszej  
           -----------------------------------------------------  x 100 pkt x 80 % 
           Całkowita wartość brutto oferty ocenianej        

 

• Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Jakość” - 20%: 

1. Jakość i ostrość igły oraz konstrukcja osłony zabezpieczającej igłę – od 0 do 10 pkt. 
2. Konstrukcja systemu do pobierania próbek oraz kompatybilność adaptera z próbówkami sys-

temu próżniowego  – od 0 do 10 pkt. 
3. Łatwość przełamywania kaniuli – od 0 do 10 pkt. 
4. Elastyczność, przejrzystość tworzywa sztucznego użytego do produkcji pojemników i drenów 

– od 0 do 10 pkt. 
 

            Ilość punktów uzyskanych w ofercie ocenianej        
            -----------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 20 % 

                     Najwyższa ilość punktów uzyskanych wśród ofert badanych 
 

 
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu 
o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska naj-
wyższą ilość punktów. 
 
h. Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa na podstawie analizy dokumentów złożonych w Ofertach. 

Kryteria oceny ofert  i ich znaczenie zawarte do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
– Obliczanie nastąpi na podstawie załączonego wzoru. 

i. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy zło-
żyli oferty, o: 
• wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybra-

no, i uzasadnienie jej wyboru, 
• Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
• Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasad-

nienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

j. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa 
powyżej również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

k. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane, uchyla się od zawar-
cia umowy, Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punk-
tów. 

l. Przed upływem wyznaczonego przez Zamawiającego okresu związania ofertą Zamawiający powiadomi 
Wykonawców o wyniku przetargu listami poleconymi, wskazując nazwę i adres firmy, która wygrała 
przetarg oraz cenę, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy za oferowane dostawy. Informacje te będą 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz opublikowane na stronie internetowej 
RCKiK. 
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawar-

cia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W powiadomieniu o wyborze Oferenta podana zostanie data zgłoszenia się do podpisania umowy. Wybrany 
Oferent winien zgłosić się do siedziby Zamawiającego we wskazanym terminie w celu podpisania umowy 
z dokumentem potwierdzającym  tożsamość osoby podpisującej. 
 
 
15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Nie przewiduje się. 
 
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
 
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad 
określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochro-
ny prawnej przewidziane w Dziale VI - ustawy – tekst jednolity: Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177. z późn. zm. 
 
W szczególności zauważyć należy, że Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami 
ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia  lub zaniechania czyn-
ności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo za-
mówień publicznych. Nadto, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poin-
formować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na pod-
stawie art. 180 ust. 2. (art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w sposób określony 
w ust. 3 i 5 art. 180 i w terminie wskazanym w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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Załącznik nr 1 
 
 
 

Oświadczenie Oferenta 
 
 
 

Nazwa firmy........................................................................................................ REGON................................. 

Adres.................................................................................................................................................................. 

Imiona................................................................................................................................................................. 

Nazwisko............................................................................................................................................................ 

Seria i numer dowodu osobistego...................................................................................................................... 

Organ wydający.................................................................................................................................................. 

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy ............................................................................................... 

 

 
 

Niniejszym, działając w imieniu i z upoważnienia Zarządu, 
zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych,  
oświadczam, że firma ................................................................. : 
 

Ubiega się o udzielenie zamówienia i spełnia warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
    jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
    wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczęć oferenta..................................... 
                                                                                                Miejscowość, data, podpis................................ 
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Załącznik nr 2 
 

Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw (rozpoczętych, wykonywanych – niezakończonych i zakoń-
czonych) 

w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania,  
 

Nazwa i adres Wykonaw-
cy....................................................................................................................................................... 
 

L.p. Opis zamówienia 
Wartość  

Zamówienia 
brutto (PLN) 

Termin realizacji (rok) 
Nazwa i adres  

Zamawiającego 

   Rozpoczęcie Zakończenie  
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Załącznik nr 3  

                                                                                                   
......................................... 

                                                   (miejscowość i data) 

............................................ 

    (Nazwa i adres Wykonawcy) 

NIP ............................................ 

REGON ..................................... 

e-mail ........................................ 

www. ......................................... 

telefon. ...................................... 

OFERTA 

       Do 

            .................................................................. 

       .................................................................. 

 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pobierania 
krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji. 
 

Lp Nazwa towaru j.m. 
Cena  

jednostkowa  
netto 

Ilość 
Wartość netto 

(cena jednostko-
wa x ilość) 

Wartość brutto 
(cena jednostkowa 

x ilość + VAT) 
       
       
       
       
       
       
       
 

RAZEM 
  

 

1. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
2. Przedmiot niniejszego zamówienia realizować będziemy sukcesywnie począwszy od m-ca kwietnia 

2010 r., licząc od dnia podpisania umowy, w miarę zgłaszania zapotrzebowania przez Zamawiającego; 
3. Oferowany przez nas termin płatności: 60 dni licząc od daty otrzymania faktury, po zrealizowaniu 

przedmiotu zamówienia; 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy 

warunki w niej zawarte; 
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5. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pra-
wo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177, z późn. zm.); 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istot-
nych Warunków Zamówienia; 

7. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego; 

8. Oświadczamy, iż zamówienie w całości wykonamy siłami własnymi; 
9. Oferta została złożona na ....... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ...... do nr .........; 
10. Integralną część oferty stanowią dokumenty: 

10.1. ............................................................... 
10.2. ............................................................... 
10.3. ............................................................... 

            ............................................ 

              (upełnomocniony/ieni/ 

         przedstawiciel/e/ Wykonawcy) 

 

Uwaga: 

Jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę za zgod-
ność z oryginałem przez upoważnionego/ ych przedstawiciela/i i Wykonawcy, zgodnie z rozdz. 6  
SIWZ. 
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Załącznik nr 4 
 
UMOWA NR WZÓR 
Zawarta w dniu …………………. roku, pomiędzy: …………………………………………. z siedzibą: 
……………………………………………. zwana dalej „Wykonawcą" reprezentowana przez: 
1. ..................................................................................... 
2. ………………………………………………………. 
a 
Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa S.P.Z.O.Z. z siedzibą: 
Al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………. 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest: Dostawa zestawów pojemników z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 
pobierania krwi pełnej, preparatyki, przechowywania i transfuzji w następujących ilościach: 
Poz. 1 puste pojemniki transferowe 150 ml w liczbie  ............... 2000 sztuk 
Poz. 2 puste pojemniki transferowe 300 ml w liczbie  ............... 2000 sztuk 
Poz. 3 puste pojemniki transferowe 600 ml w liczbie  ............... 500 sztuk  
Poz. 4 puste pojemniki transferowe 1000 ml w liczbie  ............. 1000 sztuk  
Poz. 5 puste pojemniki transferowe 4 x 150 ml w liczbie  ......... 500 sztuk 
Poz. 6 pojemników poczwórnych 450/ 150 do 300 /2x 400 ml „góra-góra” z roztworem wzbogacają-

cym ADSOL lub SAGM w liczbie .................................. 49000 sztuk 
Okres przydatności do użytku zamawianych pojemników 18 miesięcy od dnia dostawy danej partii do 
siedziby Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji wielkości zamówienia stanowiącą odpowiednią ilość 
pojemników  ± 20% i zmianę harmonogramu dostaw w zakresie  wartości podstawowej ± 20% ilości. 

3. Strony postanawiają, iż 1 dostawa pojemników nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania niniejszej 
Umowy w liczbie podanej przez Kupującego, przy czym Kupujący przekaże pisemne zgłoszenie zapo-
trzebowania także w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy. 
Kolejne dostawy będą realizowane przez Sprzedającego sukcesywnie – w terminie do 10 dni od 
otrzymania pisemnego zgłoszenia zapotrzebowania od Kupującego, począwszy od miesiąca 
…………… 2010 r.  Zgłoszenie może być także przekazane za pośrednictwem faksu. Sprzedający zo-
bowiązany jest do uzgadniania z Kupującym szczegółowych terminów dostaw pojemników. 

4. Sprzedający zobowiązany jest do dokonania dostawy pojemników do Kupującego na własny koszt 
i ryzyko, zgodnie z warunkami transportu i przechowywania określonymi w obowiązujących przepi-
sach. 

5. Każdy pojedynczy pojemnik/zestaw do pobierania musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu 
zabezpieczającym. 

6. Pojedyncze pojemniki/zestawy będą opakowane w opakowania zbiorcze, zaś te opakowania zostaną 
umieszczone w kartonach przystosowanych do transportu. Dopuszcza się jednak możliwość, aby poje-
dyncze pojemniki zostały zapakowane w indywidualne, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia opako-
wania, które zostaną umieszczone bezpośrednio w kartony przystosowane do transportu. 

7. Na każdym opakowaniu zbiorczym zostaną umieszczone następujące informacje: rodzaj pojemników, 
ilość sztuk, numer serii, data ważności oraz warunki przechowywania. 

8. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. 
9. Zarówno opakowania jednostkowe pojemników/zestawów, jak i opakowania zbiorcze pojemników, 

będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
10. Dreny muszą posiadać oznakowanie umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne przyporządkowa-

nie do danego pojemnika. 
11. Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia dokonania dostawy pojemników do Kupującego w 

Protokole Zdawczo-Odbiorczym. Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego Sprzedający załącza do 
wystawionej przez siebie faktury. Data podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego przez obie Strony 
stanowi datę dokonania dostawy. 
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12. Sprzedający dostarczy Kupującemu wraz z pojemnikami: deklarację wytwórcy oraz Certyfikaty Jed-
nostki Notyfikowanej (jeśli dotyczy wyrobu) kopię aktualnego świadectwa rejestracyjnego, kopię 
świadectwa kontroli jakości dla każdej serii, szczegółową specyfikację pojemników, do każdego opa-
kowania zbiorczego – ulotkę w polskiej wersji językowej w formie papierowej, zawierającą: 
a) wszystkie niezbędne informacje dla Kupującego, w tym: o swoistości, o rodzaju tworzywa z jakie-

go pojemniki zostały wykonane, o rodzaju płynu konserwującego i roztworu wzbogacającego oraz 
metody sterylizacji tych płynów – jeśli są stosowane, o wartościach granicznych wytrzymałości 
podczas wirowania i przechowywania w niskich temperaturach, 

b) instrukcję dotyczącą magazynowania, warunków przechowywania, dopuszczalnego okresu prze-
chowywania pojemników po otwarciu opakowania zbiorczego, okres wykorzystania pojemników 
po otwarciu opakowania indywidualnego, oraz instrukcję używania pojemników. 

13. Sprzedający oświadcza, że każdy pojemnik posiadać będzie trwale zamocowaną etykietę z polską 
wersją napisów. 

§ 2 
WARTO ŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają łączną wartość umowy na kwotę brutto ........................ PLN (słownie złotych: 
.................................................................................................... ). 

2. Jako podstawę obliczenia wartości określonej w ustępie poprzedzającym przyjęto następujące ceny jed-
nostkowe pojemników: 

Cena jednostkowa netto 49 000 szt. zestawów pojemników poczwórnych 450/ 150 do 300 /2x 400 ml „gó-
ra-góra” z roztworem wzbogacającym   ADSOL lub SAGM do pobierania krwi pełnej i rozdzielenia na 3 
różne składniki                                          .………………….. zł. 
Słownie ……………………………………………………………………………………………… złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 49000 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie ………………………………………………………………………………………………..złotych 
 
Cena jednostkowa netto zestawu pojemników pustych 150 ml                                                         
.………………….. zł. 
Słownie : 
………………………………………………………………………………………………………….złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 2000 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie ……………………………………………………………………………………………….  złotych 
 
Cena jednostkowa netto zestawu pojemników pustych 300 ml                                                                            
.………………….. zł. 
Słownie ………………………………………………………………………………………………..złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 2000 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie………………………………………………………………………………………………... złotych 
 
Cena jednostkowa netto zestawu pojemników pustych 600 ml                                                                            
.………………….. zł. 
Słowni………………………………………………………………………………………………… złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 500 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie: …………………………………………………………………………………………….…złotych 
 
Cena jednostkowa netto zestawu pojemników pustych 1000 ml                                                                          
.………………….. zł. 
Słownie : …………………………………………………………………………………………..…złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 1000 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie:…………………………………………………………………………………………..… złotych 
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Cena jednostkowa netto zestawu pojemników pustych 4 x 150 ml                                                                     
.………………….. zł. 
Słownie : ……………………………………………………………………………………..………złotych 
VAT - ………….. % ………………….. zł. 
Cena brutto 500 szt. zestawów ………………………………zł. 
Słownie : ………………………………………………………………………………….………… złotych 
3. Łączna wartość umowy, o której mowa w ust.1 jest skalkulowana na bazie DDP (wg Incoterms 2000) w 

sposób jednoznaczny bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, obejmuje wszelkie 
koszty i obciążenia powstające w wyniku realizacji przedmiotu umowy do momentu przekazania Kupu-
jącemu, w tym m.in.: 
3.1. transportu zagranicznego i krajowego do momentu dostarczenia do Kupującego, 
3.2. ubezpieczenia towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go do Kupującego, 
3.3. opłat pośrednich (o ile wystąpią) np.: opłaty lotniskowe, koszty rewizji generalnej, 
3.4. koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Kupującego, 
3.5. koszty pakowania i znakowania pojemników do wymaganego do przewozu, 
3.6. należności i opłat celnych (o ile dotyczą), 
3.7. cło i odprawa celna ( ...... ), 
3.8. podatek VAT (......), 

§ 3 
WARUNKI PŁATNO ŚCI 

1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie za każdą należycie zrealizowaną dostawę przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego: ……………………………………….., po dostarcze-
niu Kupującemu przez Sprzedającego oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego  
potwierdzającego dostawę pojemników oraz faktury VAT , w terminie …………. dni od daty doręczenia 
ww. 
dokumentów do Kupującego, przy czym faktura winna być przekazana Kupującemu wraz z Protokołem 
Zdawczo-Odbiorczym lub następnego dnia po dostawie. Faktury muszą zawierać określenie pojemników, 
zgodnie z Umową. 

2. Jako datę zapłaty faktury rozumie się datę złożenia przez Kupującego w banku dyspozycji zapłaty i ob-
ciążenia rachunku Kupującego. 

3. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Kupującego pokrywa Kupujący, koszty obsługi bankowej 
powstałe poza bankiem Kupującego pokrywa Sprzedający. 

4. Cena jednostkowa netto nie podlega zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Jeżeli 
jednak po dacie podpisania Umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w prawie właściwym dla podatków 
i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę pojemników, to w zależności od rodzaju zmian, zostanie odpo-
wiednio obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu Umowy. 

§ 4 
GWARANCJA 

1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone pojemniki są dobrej jakości,         
a w razie wystąpienia wady w okresie gwarancji zostaną one na koszt Sprzedającego wymienione na 
wolny od wad w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacji. 

2. Kupujący zastrzega, że na każdym opakowaniu jednostkowym musi być podana przez Sprzedającego data 
końca okresu ważności pojemnika. 
2.1 Okres ważności pojemników wynosi 18 miesięcy, 
2.2 Sprzedający oświadcza, że okres gwarancji na pojemniki jest równy okresowi jego ważności. 

3. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojemników, 
zmniejszające wartość lub użyteczność albo wynikające z nienależycie wykonanej dostawy. 

4. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia nie-
zgodności dostawy pod względem ilościowym, jakościowym lub asortymentowym w stosunku do zapi-
sów niniejszej Umowy. 

5. Odrzucenie przez Sprzedającego reklamacji upoważnia Kupującego do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy 
właściwego organu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez Sąd. Jeżeli reklamacja okaże się 
uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy lub postępowaniem sądowym ponosi 
Sprzedający.  
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6. Jeżeli w okresie gwarancji, na skutek dostarczenia przez Sprzedającego wadliwego pojemnika, Kupujący 
poniesie dodatkowe nakłady finansowe związane z pobieraniem krwi, Sprzedający zobowiązany będzie 
do zwrotu Kupującemu tychże nakładów finansowych. W szczególności, jeśli w wyniku złej jakości 
składnika krwi powstałej na skutek wadliwego pojemnika (hemoliza, zmiana zabarwienia płynów, prze-
rwanie ciągłości układu zamkniętego, itp.), Sprzedający zostanie obciążony kosztami wyprodukowania 
danego składnika krwi oraz kosztami zakupu danego składnika krwi w innym centrum krwiodawstwa. 

7. Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad prawnych. W przypadku wystąpie-
nia osób trzecich z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich związanych z pojemnikami, 
odpowiedzialność i wszelkie koszty z tego tytułu ponosić będzie Sprzedający. 

8. Od daty podpisania Protokołu Zdawczo–Odbiorczego o przyjęciu pojemników przez Kupującego, Sprze-
dający nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w skutek postępowania odbiorcy niezgodnego 
z zaleceniami zapisanymi w instrukcji. 

9. Sprzedający zezwala Kupującemu na wizytowanie pomieszczeń, w których odbywa się magazynowanie 
przedmiotu Umowy oraz na wgląd w dokumentację dotyczącą dystrybucji przedmiotu Umowy. 

§ 5 
PRAWO ODSTĄPIENIA DO UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy bez potrzeby wyznaczania 
dodatkowego terminu na wykonanie Umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku dostarczania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy ze zwłoką, po terminach uzgodnionych 
w trybie określonym w § 1 ust. 3 Umowy; 

b) w przypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia przez Kupującego złej jakości składnika krwi po-
wstałej na skutek wadliwego pojemnika (hemoliza, zmiana zabarwienia płynów, przerwanie ciągłości 
układu zamkniętego, itp.) 

c) w przypadku kilkukrotnego stwierdzenia dostarczenia przedmiotu Umowy niezgodnego ze złożoną ofertą. 
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku zmiany metody pobierania krwi 

spowodowanej nowelizacją przepisów prawa  jednostki nadrzędnej. 
Odstąpienie Zamawiającego na podstawie powyższych okoliczności poczytywane będzie jako wywołane 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obo-

wiązku zapłacenia kary umownej, o której mowa w paragrafie poprzedzającym. 
3. Wykonawca oświadcza, iż znana jest mu treść przepisu art. 145 ustawy P.z.p., określającego uprawnienie 

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, 
że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili za-
warcia Umowy. 

§ 6 
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy pojemników do Kupującego ponad terminy 
uzgodnione w trybie określonym w § 1 ust. 3, Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysoko-
ści 0,2 % od wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia Sprzedającego od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Kupu-
jącego, bądź odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzeda-
jący zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości przedmiotu umowy, o której 
mowa w § 2 ust.1. 

3. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ustępach poprzedzających przewyższa 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania uzupeł-
niającego na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w try-
bie § 1 ust. 3, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy 
w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.  

4.1 W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zaku-
pu. 

4.2 W przypadku zakupu interwencyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy 
pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy. 

5. Kupujący ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury 
Sprzedającego, na podstawie noty wystawionej przez Kupującego. 
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6. W przypadku zwłoki w regulowaniu przez Kupującego płatności, w terminach określonych w § 3 ust.1, 
Sprzedającemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych od kwoty niezapłaconej wartości faktury. 

7. Sprzedający nie może przenosić na osoby trzecie zobowiązań płatniczych Kupującego z tytułu niniejszej 
Umowy bez jego uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie, ani ustanawiać na nich zastawów bez  zgody 
Kupującego. 

§ 7 
DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 

1. Zmian Umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zgodnie z art. 144 
ust. 1 ustawy P.z.p zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie w sytuacji obiektywnej 
konieczności wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 
ustawy P.z.p.: 

1.1 zmiana nazwy własnej pojemnika – zmiana ta może być związana z ulepszeniem jakości pojemnika 
lub podyktowana zmianą procesu technologicznego pojemnika, pod warunkiem, że zmiana ta nie będzie 
powodowała pogorszenia jakościowego pojemnika, a wyrób będzie spełniał wszelkie wymagania dia-
gnostyczne, wymagania prawne i jakościowe określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówie-
nia;  

1.2 zmiana asortymentu będącego przedmiotem Umowy, nie wynikła po stronie Kupującego, m.in. w przy-
padku zmian przepisów obowiązujących w polskim krwiodawstwie lub zmian wykonywanych procedur 
medycznych; 

1.3 zmiana rodzaju pojemnika w przypadku zmiany systemu poboru krwi (zakupu aparatury) na pojemniki 
dostosowane do pobierania jednym z systemów rozdziału automatycznego, 

1.4 zmiana terminów ważności pojemników – zmiana ta może być związana z koniecznością przyśpieszenia 
dostawy, trudności transportowych, trudności produkcyjnych, celnych, przedłużającym się czasem ak-
ceptacji wyników postępowania, opóźnieniami ze zwalnianiem serii, i nie będzie miała wpływu na sto-
pień wykorzystania wyrobu; 

1.5 zmiana warunków i terminów poszczególnych dostaw pojemników (liczba donacji, miejsce dostawy, 
opakowanie zewnętrzne) – zmiana ta jest możliwa w przypadku uzyskania przez Kupującego zgody na 
wydatkowanie środków budżetowych ponad określony termin dostawy oraz zmiany te mogą wystąpić 
na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizację dostaw, trudności 
transportowych, trudności produkcyjnych, celnych, opóźnień związanych ze zwalnianiem serii, jak 
również trudności w dystrybucji i magazynowaniu wyrobu oraz uwarunkowań społecznych (petycje, 
protesty, strajki, itp.); 

1.6 zmiana terminu na przedłożenie Kupującemu dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zapła-
ty tj. faktury VAT i podpisanego przez bezpośredniego odbiorcę (RCKiK) oryginału Protokołu Zdaw-
czo-Odbiorczego – zmiana ta jest możliwa w przypadku posiadania przez Kupującego środków finan-
sowych umożliwiających dokonanie zapłaty po określonym terminie dostawy; 

1.7 możliwość dostaw pojemników nowszej generacji na skutek postępu i rozwoju technologii medycznych 
przy nie zmienionej wartości przedmiotu Umowy; 

1.8 zmiana warunków i terminów płatności – zmiany spowodowane niedotrzymaniem terminów przez Stro-
ny Umowy, zmiany wynikające ze stopnia wykorzystania środków budżetowych i terminów ich wydat-
kowania, zmiany wynikające ze zmian w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub 
obniżą wartość przedmiotu Umowy, co w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce będzie 
skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej przedmiotu Umowy; 

1.9 zmiana danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu i nazwy), związana z wewnętrzną reorgani-
zacją w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po 
stronie Sprzedającego, 

1.10 zmiana ceny pojemników w zależności od zmiany stawek podatkowych w kolejnych latach obowiązy-
wania Umowy; 

1.11 zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami Umowy, a treścią oferty/lub Specyfi-
kacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Kupujący zastrzega sobie również możliwość zmiany, z zastrzeżeniem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p., 
w przypadku: 

2.1 zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana 
sytuacji prawnej lub faktycznej Kupującego i/lub Sprzedającego skutkująca niemożliwością realizacji 
przedmiotu umowy; 
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2.2 powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących „siła wyższą”), grożących rażącą stratą, których 
Strony nie przewidziały przy zawarciu umowy; 

§ 8 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

1. W przypadku gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwi ą którejkolwiek ze Stron chwilowe wykonanie 
zobowiązań umownych, ustalone terminy zobowiązań umownych będą przesunięte o czas trwania oko-
liczności "siły wyższej" oraz, odpowiednio, o czas trwania jej skutków. Jako „siłę wyższą” rozumie się 
wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek 
ze Stron umowy. 

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 
w związku z okolicznościami "siły wyższej" musi, w terminie 14 dni od daty zaistnienia ww. okoliczno-
ści, poinformować drugą Stronę w formie pisemnej o tych okolicznościach. 

3. Gdy okoliczności "siły wyższej" uniemożliwiają jednej ze Stron umowy wywiązanie się ze swoich zobo-
wiązań umownych przez okres dłuższy niż 30 dni, druga Strona umowy jest upoważniona do rozwiązania 
umowy. 

3.1. W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach „siły wyższej” stopień jej wykonania i końcowe 
rozliczenie powinno być uzgodnione i potwierdzone przez obie Strony umowy. 

3.2. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicz-
nym, czego nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od  umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedającemu 
przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i usta-
wy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku lub na podstawie niniejszej umowy i nie rozstrzy-
gnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarze dla Kupującego i Sprzedają-
cego. 

 
   ....................................                                               ....................................... 
        Zamawiający                                                 Wykonawca 
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 ZAŁ ĄCZNIK NR 5 DO SIWZ 
/nazwa i adres Oferenta/ 
  
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE FINANSOWE  
 

Informacja o stanie finansów Oferenta za lata 2008-2009 

 
 

Rok .............. Rok .............. 
 

Obroty 
 

  

 
Zysk 

 

  

 
Zobowiązania 

 

  

 
Należności 

 

  

 
Uwaga ! Wszystkie wartości należy podać w PLN. 
 
 
 

   
 
 
                                                                                     ..................................................                   
                                                                                     podpis osoby /osób/ upoważnionej/ych 
 
 
 
 
 


