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pieczęć Zamawiającego

Nr sprawy : OEA.A - 27 - 2 / 18

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„ Dostawę materiałów do badań
laboratoryjnych”

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdzam
Konin, dnia 14.02.2018r.

……………………..

Rozdział I Informacje ogólne
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Staszica 16, 62-500 KONIN
tel./63/ 243-90-52 , fax./63/ 246-49-50
adres e-mail: administracja@psse-konin.pl
strona internetowa: http://bip.psse-konin.pl/
2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” oraz
przepisami wykonawczymi.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej ”SIWZ”, opracowana dla niniejszego
zamówienia zamieszczona została na stronie internetowej zamawiającego – http://bip.psse-konin.pl/
Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do badań laboratoryjnych z podziałem na
dwadzieścia sześć części, zwane dalej „ Pakietami”, których ilości i opisy znajdują się w
załącznikach nr 2-27 do SIWZ tj:
Pakiet I - Odczynniki chemiczne,
Pakiet II - Materiały do badania mętności,
Pakiet III - Odczynniki o specjalnej czystości,
Pakiet IV - Odczynniki o specjalnej czystości do ASA,
Pakiet V - Testy,
Pakiet VI - Wzorce do sporządzania krzywej wzorcowej,
Pakiet VII - Wzorce do kontroli,
Pakiet VIII - Podłoża bakteriologiczne,
Pakiet IX – Lateksy,
Pakiet X - Preparaty diagnostyczne,
Pakiet XI - Szkło laboratoryjne miarowe,
Pakiet XII - Drobny sprzęt,
Pakiet XIII - Materiały pomocnicze,
Pakiet XIV - Materiały do chromatografii,
Pakiet XV - Materiały do chromatografii- części wymienne do aparatów,
Pakiet XVI - Części wymienne do autoklawu ASL80,
Pakiet XVII - Części wymienne do chromatografu jonowego,
Pakiet XVIII - Części wymienne do Stacji Uzdatniania Wody MILLIPORE,
Pakiet XIX - Materiały do ASA,
Pakiet XX - Części wymienne do systemu oczyszczania wody RiOs3,
Pakiet XXI - Wzorce,
Pakiet XXII - Odczynniki do oznaczania Escherichia coli,
Pakiet XXIII - Materiały diagnostyczne Colilert,
Pakiet XXIV - Filtry,
Pakiet XXV – Szkło laboratoryjne niemiarowe,
Pakiet XXVI – Probówki jednorazowe
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na całość lub
wybraną przez siebie część zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport zamawianych odczynników na koszt
Wykonawcy.
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4. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w miarę bieżącego zapotrzebowania.
5. Przewidywane ilości materiałów, o których mowa w załącznikach do SIWZ są orientacyjne i nie
rodzą po stronie zamawiającego obowiązku ich wykupienia w proponowanych ilościach.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne i wszelkie odpowiedniki rynkowe, jednak nie
gorsze niż wskazane w SIWZ.
7. Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez
zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedłoży do oferty następujące
dokumenty: kartę charakterystyki wystawioną przez producenta, certyfikat lub specyfikację techniczną
produktu proponowanego przez Wykonawcę (wraz numerem katalogowym).
8. W przypadku wątpliwości związanych z udowodnieniem równoważności złożonej oferty ( w tym
ewentualnych ekspertyz) spoczywa na Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia oferowanych materiałów równoważnych
przed podpisaniem umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia próbek na żądanie w terminie
i określonych ilościach przez Zamawiającego ( ilość niezbędna do sprawdzenia).Zamawiający ma
możliwość zrezygnowania z oferty, jeśli występujące w produkcie zanieczyszczenia będą miały
znaczący wpływ na jakość wyników oznaczeń próbki ślepej.
10.W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca ponosi wszelką
odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań,
uszkodzeniem urządzeń itp.
11.Wymagania ogólne:
Pakiet I, III, IV
Odczynniki muszą mieć minimum roczny termin ważności, kwasy 3 lata. W momencie dostawy musi
mieć nie niej niż 80% ważności okresu przydatności.
Odczynniki muszą być dostarczone w opakowaniach oryginalnych, nie większych niż w opisie i z
czytelnym terminem ważności.
Każda dostarczona partia odczynników musi posiadać kartę charakterystyki oraz certyfikat jakości
zawierający nazwę odczynnika, numer serii i termin ważności oraz odniesienie do specyfikacji
przetargowej.
Wszystkie materiały odniesienia powinny posiadać świadectwo materiału odniesienia zawierające
nazwę materiału odniesienia z numerem serii i terminem ważności, z podaną wartością wielkości
odtwarzanej wraz z niepewnością rozszerzoną, z określonym przeznaczeniem oraz metodą wykonania
i charakterystyką materiału odniesienia, z warunkami użytkowania i przechowywania.
Powinny być akceptowane przez PCA, powinny być wykonane przez laboratorium akredytowane.
Roztwory buforowe są wykorzystywane do pomiaru pH w temp. 25˚C.
Bufor 9,18 i 6,86 muszą być w pojemnikach po 100ml. Pozostałe bufory: 7,00; 9,21; 3,06; 1,68
muszą być w pojemnikach o objętości 500ml z naczynkiem do wykonywania pomiaru
i posiadać termin ważności nie krótszy niż dwa lata dla opakowania jednostkowego.
Pakiet II, VI, VII, XXI
Wszystkie materiały odniesienia używane są w laboratorium jako wzorce do sporządzania
krzywych kalibracyjnych, materiały odniesienia w kontroli wewnętrznej, bądź też parametry ich
zostały określone w procesie walidacji. Dla w/w materiałów dopuszcza się składanie ofert
równoważnych pod warunkiem ze nie wpływają one na charakterystykę metody i nie spowoduję
rewalidacji metody oraz utraty akredytacji. Producent wzorca musi posiadać akredytację zgodnie z
normą ISO/IEC 17025:2005 w zakresie wykonywania danego produktu lub materiał odniesienia musi
być zarejestrowany w bazie The BIPM Key Comparison Database (KCDB).
Świadectwo wzorcowania powinno być wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące i
powinno zawierać:
- nazwę jednostki akredytującej producenta wraz z nr akredytacji,
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- nr serii,
- stężenie wzorca z podaną niepewnością,
- nazwę materiału wraz z charakterystyka z której sporządzono dany wzorzec,
- czystość w/w materiału,
- opis metody sprawdzenia jakości wzorca lub jego przygotowania,
- datę produkcji i datę ważności, materiały muszą mieć minimum roczny okres ważności (w momencie
dostarczenia wzorca do laboratorium może minąć nie więcej niż 20 % z jego okresu ważności), w
przypadku pestycydów minimum pół roku,
- datę sprawdzenia danej serii wzorca oraz imię i nazwisko wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej
za sprawdzenie oraz warunki przechowywania wzorca
-świadectwo jakości musi podawać wartość prawdziwą z określoną niepewnością dla 95% poziomu
ufności,
Pakiet VIII– Podłoża bakteriologiczne
Podłoża powinny być wyprodukowane zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001.
Skład pożywek powinien być zgodny z przytoczonymi normami.
Jeżeli podano normę przy pożywkach szczepy powinny być zgodne z podaną normą.
Do każdej dostarczanej partii suchych pożywek i suplementów należy dołączyć
dokumentację zawierającą:
- nazwa producenta
- nazwę pożywki
- skład pożywki i suplementu
- numer wyprodukowanej partii
- numer katalogowy
- datę przydatności do użycia
- kartę charakterystyki
- wartość pH przed użyciem pożywki
- czytelną i szczegółową instrukcję przygotowania pożywki
- informację o warunkach przechowywania
( pożywki suche muszą być przechowywane w temp. pokojowej)
- świadectwo kontroli jakości
Pożywka bazowa i odpowiadający jej suplement muszą pochodzić od tego samego
producenta.
Przygotowanie pożywki nie może wymagać zastosowania sterylizacji przy użyciu filtrów
bakteriologicznych
Świadectwo kontroli jakości od producenta musi zawierać następujące informacje;
- właściwości fizyczne pożywki
- wykaz szczepów wzorcowych ATCC użytych do kontroli
- wykaz szczepów wzorcowych użytych do kontroli powinien być zgodny z normą
PN –EN ISO 11133 : 2014
- wykaz szczepów wzorcowych ATCC wymaganych do
przeprowadzenia przez użytkownika kontroli ujemnej( najmniej dwa szczepy) i
dodatniej ( najmniej dwa szczepy)
- kontrola jakościowa
- kontrola ilościowa wyrażona liczbowo w postaci procentowego
odzysku bakterii z pożywki badanej oraz liczbowo w postaci wzrostu bakterii w jtk
- data wystawienia świadectwa
Każda partia pożywek gotowych musi zawierać następujące informacje:
- nazwa produktu i producenta
- numer serii
- termin ważności
- skład
- ogólna charakterystyka pożywki ( kolor, pH, sterylność, opakowanie)
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- świadectwo kontroli jakości ( wykaz szczepów wzorcowych ATCC)
- ilościowe oznaczenie odzysku w postaci wzrostu bakterii w jtk, opis morfologii kolonii)
- opis każdej płytki ( nazwa pożywki, nr serii , data ważności, godzina rozlania pożywki)
Terminy ważności pożywek :
- pożywki suche i suplementy min. 1 rok
- pożywki gotowe na płytkach min. 8 tygodni
Pakiet IX
Wymaga się aby wszystkie lateksy pochodziły o jednego producenta,
Termin ważności lateksów minimum 1 rok,
Możliwość wykonania ok. 40 oznaczeń z 1 ml odczynnika.
Pakiet XI – Szkło laboratoryjne
Przy realizacji jednostkowego zamówienia naczynia pomiarowe wymienione w poz. 1,2,3 formularza
asortymentowo-cenowego muszą posiadać ten sam numer serii.
Wymaga się aby do każdego rodzaju szkła pomiarowego kl. A dołączono do oferty przykładowe
certyfikaty, a na certyfikacie było podane:
- znak towarowy,
- dane producenta i posiadany przez niego system jakości,
- numer serii,
- wartość nominalna i tolerancja szkła pomiarowego wraz z odniesieniem do normy,
- wartość średnia mierzona oraz wartość odchylenia standardowego,
- dane dotyczące wykonania sprawdzenia np. zastosowane przyrządy pomiarowe ich zakres
pracy i niepewność,
- datę sprawdzenia i podpis osoby wykonującej sprawdzenie.
Pakiet XVI
Zastosowanie produktów równoważnych nie może obniżać jakości procesu sterylizacji.
Zainstalowanie w stacji produktów równoważnych nie będzie powodować zapalania czy mrugania
diod, informujących o nieprawidłowej pracy oraz wyświetlania komunikatów o alarmie czy alercie.
Pakiet XVIII, XX
Zastosowanie produktów równoważnych nie może obniżyć jakości uzyskanej wody.
Oczekuje się, iż próbki ślepe przygotowane w laboratorium nie ulegną pogorszeniu.
Dla trihalometanów nie przekroczą następujących wartości:CHCl3<0,5µg/l; CHCl2Br<0,3µg/l;
CHClBr2<0,3µg/l; CHBr3<0,3µg/l . Przewodność uzyskanej wody< 1µS/cm . Natężenie przepływu
wody podawanej przez dyspenser Q-POD z filtrem końcowym Millipak zawiera się w zakresie (0,052)l/min
Zainstalowanie w stacji produktów równoważnych nie będzie powodować zapalania czy mrugania
diod, informujących o nieprawidłowej pracy oraz wyświetlania komunikatów o alarmie czy alertcie.
Dla wkładów do systemu oczyszczania wody RiOs3 Zamawiający będzie porównywał równoważność
produktów w zakresie testu wytrzymałości (>23 bar), mającej wpływ na żywotność filtra wody.
Pakiet XXII
Okres ważności testów: min 10 miesięcy od daty dostawy
Do dostawy należy załączyć certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w
języku polskim lub angielskim oraz instrukcję w języku polskim.
Pakiet XXIII
Wszystkie elementy potrzebne do wykonywania szybkiego testu muszą być kompatybilne ze sobą i
aparatem – zgrzewarka Quanti-Tray.
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Pakiet XXVI
Do dostawy należy załączyć certyfikat jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w
języku polskim lub angielskim.
12.Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 33.69.63.00-8 - Odczynniki chemiczne
33.69.65.00-0 - Odczynniki laboratoryjne
33.14.00.00-3 - Materiały medyczne
24.95.60.00-0 - Peptony i substancje białkowe
33.69.40.00-1 - Czynniki diagnostyczne
38.43.70.00-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
26.15.23.30-0 - Szkło laboratoryjne
Rozdział III Termin wykonania zamówienia
Zamówienie realizowane będzie na podstawie pisemnych zamówień cząstkowych składanych przez
zamawiającego określających rodzaje i ilości produktów oraz terminy dostaw w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 28.02.2019r.
Pożądany termin realizacji zamówień cząstkowych to:
- pakiet I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII,XIII,XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, - do 30 dni od złożenia zamówienia,
- pakiet VIII, IX, X- do 7 dni od złożenia zamówienia,
Rozdział IV Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust.1 pkt.12-23 oraz z art. 24 ust.5 pkt.8 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c. zdolności technicznej lub zawodowej.
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie
przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – Załącznik Nr 30.
Rozdział V Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
Postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia wymagań przez oferowane dostawy.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, załączył do oferty podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 30 do
niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia, załączył do oferty:
1) podpisane oświadczenie, stanowiące Załącznik Nr 28 do niniejszej SIWZ,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Wszelkie oświadczenia, dokumenty i kopie dokumentów podpisują wyłącznie osoby wymienione w
dokumentach uprawniających do występowania w obrocie prawnym lub posiadające
pełnomocnictwo.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z wzorem z Załącznika nr 29 do SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych
podmiotów.
6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016,
w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126) należy złożyć:
Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymogi określone przez
zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego wykonawca przedłoży do oferty następujące
dokumenty: kartę charakterystyki wystawioną przez producenta, certyfikat lub specyfikacje
techniczną produktu proponowanego przez Wykonawcę wraz numerem katalogowym ( w
zależności od wymagań Zamawiającego).
a) przykładowe świadectwa jakości lub specyfikację w postaci kopii strony z katalogu producenta
dla każdego odczynnika z pakietu III, IV,
b) przykładowe certyfikaty do podłoży suchych – TSC, VRBG, ALOA, Fraser i pół-Fraser, Agar z
glukozą OF, gotowych pożywek – GVPC, m-CP oraz suplementów – Fraser i pół-Fraser z
pakietu VIII,
c) przykładowe certyfikaty dla każdego rodzaju szkła pomiarowego – pakiet XI,
d) specyfikację w postaci kopii strony z katalogu producenta w przypadku produktów
równoważnych zaproponowanych w pakietach XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa, podpisanego przez wszystkich przedstawicieli wykonawców uprawnionych do ich
reprezentowania w obrocie prawnym (występujących z imienia i nazwiska w dokumentach
potwierdzających prawo wykonawców do występowania w obrocie prawnym).
8. Wykonawca przedstawia oryginały oświadczeń oraz oryginały lub kopie pozostałych dokumentów
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a jeżeli dokumenty sporządzone są w
języku obcym – wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
Rozdział VI Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
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przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
1) pisemnie na adres zamawiającego,
2) drogą elektroniczną: administracja@psse-konin.pl
a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnienia i zmiany
treści SIWZ i ogłoszenia, wyjaśnienia treści złożonych ofert, wezwania oraz pozostałe
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nie wymienione powyżej.
3) jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa wyżej, każda ze
stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłane drogą elektroniczną, w
związku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na
swojej stronie internetowej :http://bip.psse-konin.pl/
4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej: http://bip.psse-konin.pl/
5. Nie przewiduje się zwołania zebrania wykonawców.
6. Adres do korespondencji:
Nazwa: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
Adres: 62 – 500 Konin, ul. Staszica 16
Tel:
(63) 2439052 wew. 921
adres poczty elektronicznej – administracja@psse-konin.pl
adres strony internetowej
– http://bip.psse-konin.pl/
Rozdział VII Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Rozdział VIII Termin związania ofertą
Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania
ofert. Dzień składania ofert jest dniem pierwszym.
Rozdział IX Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej.
2. Do sporządzenia oferty zamawiający zaleca wykorzystać załączniki stanowiące integralną część
niniejszej SIWZ.
3. Cenę ofertową należy podać w złotych polskich. Cena podana w Formularzu ofertowym (Załącznik
Nr 1) jest ceną brutto (cena netto plus podatek VAT).
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Oferta winna być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo załączone do oferty.
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6. Zalecamy opatrzenie każdej strony oferty kolejnym numerem i prosimy o parafowanie jej przez
osobę podpisującą ofertę. Strony powinny być połączone w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w treści oferty muszą być naniesione
w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/y uprawnioną/e do
podpisywania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
8. Jeżeli wykonawca dokona zastrzeżenia poufności informacji, stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, część dokumentów w tym zakresie należy opakować odrębnie, opisać „poufne” i
zabezpieczone w ten sposób dołączyć do składanej oferty.
9. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1,
2) wypełnione formularze asortymentowo-cenowe- Załączniki Nr 2-27,
3) podpisane oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr
30,
4) podpisane oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 28,
5) parafowany wzór umowy - Załącznik Nr 31,
6) dokumenty opisane w pkt. V SIWZ.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
11. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Staszica 16, 62 – 500 Konin
OEA.A- 27-2/18
Dostawa materiałów do badań laboratoryjnych
Nie otwierać przed terminem 20.02.2018. do godz. 11.15

Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres nadawcy.
Rozdział X Miejsce i termin składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 20.02.2018r. do godziny 11.00 w siedzibie
zamawiającego w Koninie, ul. Staszica 16 pokój nr 5 lub przesłać na jego adres.
2. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.02.2018r. o godzinie 11.15 w siedzibie
zamawiającego w Koninie, ul. Staszica 16 w sali konferencyjnej.
Rozdział XI Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „ Formularza cenowego” i określenia w nim cen na
wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „
Formularza cenowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
2. Brak wypełnienia i określenia wartości chociażby w jednej pozycji formularza cenowego oraz
wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez
Zamawiającego w poszczególnych pozycjach formularza cena spowoduje odrzucenie oferty.
3. Cena oferty nie będzie zmieniana w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała
waloryzacji.
4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia.
5. Cena oferty powinna być podana cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN.
Rozdział XII Opis kryteriów, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty i sposób
wyboru oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
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Cena – 60 %.
Termin dostawy poszczególnych partii materiałów – 40 %
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na tt, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
dodatkowe oferty nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
2. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:
Kryterium cena - 60 %
Cena najtańszej oferty brutto
Liczba punktów (max 60) = ----------------------------------- x 100 x 60%
Cena oferty badanej brutto
Kryterium termin dostawy poszczególnych partii materiałów – 40 %
W przypadku pakietów nr I, II, III ,IV,V,VI,VII, XI , XII, XIII,XIV,XV, XVI, XVII ,XVIII, XIX,
XX,XXI, XXII, XXIII, XXIV ,XXV, XXVI:
- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 30 dni = 0 pkt.
- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 21 dni lub mniej = 40 pkt.
W przypadku pakietów nr VIII ,IX, X
- termin dostawy poszczególnych partii wynoszący 7 dni = 0 pkt
- termin 5 dni lub mniej = 40 pkt.
3. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może
osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4.Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty,
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział XIII Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający
określi miejsce i termin zawarcia umowy.
2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta.
Rozdział XIV Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach.
1. Warunki umowy zawarte są w projekcie umowy, który jest załącznikiem nr 31 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na czas określony do 28.02.2019r.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków umowy tj:
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a) możliwość zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych,
b) zmiana stawki VAT, w przypadku zmiany stawki VAT,
c) w każdym przypadku , gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ( np. gdy obniży koszty
zadania).
Rozdział XV Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Rozdział XVI Informacje uzupełniające
1.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy wykonawcom.
W innych sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2-27 – Formularze asortymentowo-cenowe - pakiety
Załącznik Nr 28 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 29 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik Nr 30 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 31 - Wzór umowy
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