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Zamówienia:
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. , ul. Przemysłowa 4a, 24-300 
Opole Lubelskie, woj. lubelskie, tel. 81 8272278, faks 81 8272278.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczol.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odczynniki laboratoryjne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakup wraz z dostawą 
Odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu 
Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a 2. Dostawa do 3 dni roboczych staraniem i na koszt Dostawcy do 
siedziby Zamawiającego, w ilości i asortymencie zamówionym faxem, pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie. Przedmiot zamówienia: 1 Zadanie nr 1 Odczynniki do analityki ogólnej j.m. ilość 1 
odczynnik Turcka a. 500 ml op. 1 2 odczynnik do retikulocytów a. 500 ml op. 1 3 odczynnik May- 
Grunwalda ml 1000 4 odczynnik Giemsy ml 1000 5 odczynnik Lugola a. 500 ml op. 2 6 odczynnik 
do eozynofili Dungera op. a. 250ml op. 1 7 80% kwas octowy czda l 1 2 Zadanie nr 2 Testy j.m. 
ilość 1 Test paskowy do oznaczania alkoholu w ślinie szt. 100 2 Test do wykrywania barbituranów 
w moczu - test paskowy szt. 30 3 Test paskowy do wykrywania benzodiazepiny w moczu szt. 30 4 
Test paskowy do wykrywania amfetaminy w moczu szt 30 5 Test paskowy do wykrywania ecstazy 
w moczu szt 30 6 Test paskowy do wykrywania marihuany w moczu szt. 30 7 zestaw do oznaczania 
krwi utajonej w kale - 20 op. (x 5 testów) bez potrzeby diety bezmięsnej op. 20 3 Zadanie nr 3 
Odczynniki latexowe j.m. ilość 1 ASO lateks z kontrolami na 100 testów op. 5 2 RF lateks z 
kontrolami na 100 testów op. 8 3 Waalera - Rosego z kontrolami na 100 testów op. 5 4 RPR carbon 
z kontrolami na 250 testów op. 8 4 Zadanie nr 4 Bakteriologia-płytki z podłożami gotowymi, testy 
lateksowe do identyfikacji bakterii oraz krążki bakteriologiczne j.m. ilość 1 Płytki z podłożem 
krwawym o śr.ok.. 90mm szt. 2000 2 Uromedium szt. 800 5 Zadanie nr 5 System i odczynniki do 
diagnostyki serologicznej in vitro techniką aglutynacji kolumnowej , system spełniający wymagania 
określone w Załączniku nr 2 odczynniki posiadają znak CE z numerem jednostki notyfikowanej 
Wymagania ogólne: - harmonogram dostawy krwinek musi uwzględniać ciągłość pracy 
serologicznej na krwinkach o aktualnej dacie ważności. - wszystkie dokumenty /ulotki muszą być 
przetłumaczone na język polski. - transport odczynników serologicznych zgodnie z wymogami - 

http://www.pczol.pl/


oświadczenie podpisane przez Oferenta o treści: Oświadczamy, że oferowane przez nas odczynniki 
spełniają wymagania określone przez IHiT w Warszawie (aktualne). - Oferent przedstawi 
dokumenty rejestracji odczynników do obrotu na terenie RP - zgłoszenie do obrotu potwierdzone 
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych - 100% czułość i specyficzność diagnostyczną, - 
posiadać świadectwo rejestracji wyrobów medycznych, - certyfikat WE zgodnej z wymogami 
Dyrektywy 98/79 WE, - możliwość domówienia odczynnika w każdym momencie trwania umowy. 
Nazwa badania j.m. ilość 1. odczynniki i materiały do wykonania oznaczenia grupy krwi wraz z 
przeciwciałami szt. 2600 2. odczynniki i materiały do wykonania próby zgodności dla biorców po 
dwie donacje szt. 500 3. koszt dzierżawy systemu miesięcznie mies. 24.

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 
24.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie określa sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 95 
• 2 - Termin dostawy - 5 

IV.2.2) 



 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pczol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 24-300 Opole 
Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.07.2015 godzina 13:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o., 24-300 Opole 
Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, pok.nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


