
Wrocław dn.22.04.2011 r.
 

 

          Akademicki Szpital Kliniczny
                     im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
                                   ul. Borowska 213 50-556 Wrocław

                                        zaprasza do składania ofert 

      na dostawę woreczków do transportu materiału biologicznego za pomocą 
                                   poczty  pneumatycznej.

1.  Ilość woreczków 50 000 szt. 
2.  Termin realizacji w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
3. Woreczki są wykorzystywane do transportu materiału biologicznego  za pomocą poczty 

pneumatycznej wyprodukowanej przez firmę Sumetzberger i zainstalowanej w obiektach 
ASK przy ul. Borowskiej 213we Wrocławiu.

4.  Opis woreczków
    •  Materiał: LD- PE, grubość folii - 0,03 - 0,04 mm
    •  Wymiary: szerokość 150 mm (6 cali); wysokość 254 mm (10 cali). 
    •  Woreczek z logo „biohazard”;

 •  Woreczki  powinny  mieć  specjalny,  szczelny  system  zamykania  uniemożliwiający 
wydostanie  się  na  zewnątrz  materiału  biologicznego  w  przypadku  uszkodzenia 
probówki     lub jej niedokładnego zamknięcia;

    • Woreczek ma być wyposażony w kieszeń zewnętrzną służącą do włożenia dokumentów;
    • Powinien mieć prostą obsługę i umożliwiać łatwe zamykanie i otwieranie;
    • Po zamknięciu musi być automatycznie zabezpieczony przed otwarciem;

 • Bezpieczne jednorazowe zamknięcie ma gwarantować, że podczas transportu w systemie 
poczty pneumatycznej woreczek nie ulegnie samoczynnemu otwarciu;

 • System zamykania musi wyeliminować możliwość ponownego wykorzystania raz użytego 
woreczka;

 •  Otwieranie powinno polegać na szybkim ręcznym rozerwaniu woreczka (wyklucza się 
potrzebę używania narzędzi np. nożyczek). 

5.  Dostawca  gwarantuje,  że  dostarczane  woreczki  spełniają  przepisy  dopuszczające 
ich stosowanie w obiektach służby zdrowia.  Do oferty na woreczki Dostawca dołączy 
wykaz  szpitali  do  których  je  dostarczył  z  opinią  użytkowników  -  szpitali  oraz  5  szt. 
oferowanych woreczków lub certyfikat, atest itp.

6.  Zastosowania woreczków:
    • przesyłanie próbek (np. krwi, moczu) do laboratorium;
    • transport krwi i osocza;
    • transport wycinków tkanek do badań;
    • transport leków;
    • transport dokumentów.

7.  Okres przydatności woreczków - 24 miesiące od daty dostawy.



  Warunki dostawy. 

•  Poszczególne  dostawy  woreczków  będą  realizowane  każdorazowo  na  podstawie  
   zamówień pisemnych, faksem lub e-mailowych składanych przez Dział Zaopatrzenia lub  
   Dział Infrastruktury Technicznej
•  Dostawca powinien we własnym zakresie i na własny koszt dostarczyć materiały.
•  Zamawiający nie wyraża zgody na dzielenie dostaw na mniejsze ilościowo, niż podane 

    w zamówieniu.
•  Udokumentowaniem  terminu  i  zakresu  dostawy  jest  potwierdzony  w  dniu  dostawy  
   dokument wydania/przyjęcia woreczków przez Zamawiającego.
•  Dostawca  odpowiada  za  wszelkie  skutki  spowodowane  nieterminową  dostawą   
    zamówionych woreczków.
•  Dostawca gwarantuje terminową dostawę zamówionych woreczków.
•  Dostawca  zapewnia  gwarantowaną  jakość  dostarczanych  woreczków  –  w  przypadku 

dostawy woreczków o jakości zakwestionowanej przez Zamawiającego, towar zostanie 
wymieniony na wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.  
Koszty dostawy i wymiany wadliwych woreczków ponosi Dostarczający. 

•  Dostawca dostarczy woreczki w ilości zamówionej w terminie do 7 dni roboczych od daty 
otrzymania zamówienia. Dopuszcza się złożenie zamówienia za pomocą faksu lub pocztą 
elektroniczną.  Jeśli  termin  dostawy  wypada  w  dzień  ustawowo  wolny  od  pracy, 
zamówiony materiał należy dostarczyć w pierwszy dzień roboczy następujący po dniach 
wolnych.

 • Zamówione materiały należy dostarczyć  do magazynu Działu Zaopatrzenia ASK przy 
ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu w godzinach 8.00 – 14.30 w dni robocze.

•  Dostarczenie woreczków w ilości i jakości niezgodnej z zamówieniem jest traktowane     
   jak brak dostawy.
•  Termin dostawy powinien być każdorazowo awizowany przez Dostawcę na nr faksu       
    (71) 733 11 44 - Dział Zaopatrzenia.
•  Wraz z dostawą woreczków dostarczany jest oryginał dowodu dostawy. 
•  W przypadku nie wykorzystania całości kwoty umownej Dostawcy nie przysługują z tego 
    tytułu żadne odszkodowania.
•  Umowa  obowiązuje  przez  cały  czas  na  jaki  została  zawarta  lub  do  wyczerpania  
   zamówionej ilości woreczków.

Oferty  należy  składać  w  Sekretariacie  Zastępcy  Dyrektora  ds.  Infrastruktury 
Technicznej  i Logistyki  Akademickiego Szpitala  Klinicznego Wrocław, ul.  Borowska 213 
budynek Dyrekcji „H” pok. Nr 3.24 lub wysłać faksem na numer (71) 733 11 16. 
Adres e-mailowy – dit@aszk.wroc.pl  
Termin składania ofert – do dnia  29.04.2011 r.

  Zapytania w sprawie dostawy woreczków należy kierować do Działu Infrastruktury 
Technicznej szpitala ASK przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu na nr faks (71) 733 11 16 
lub na adres e-mailowy  dit@aszk.wroc.pl  
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