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Postepowanie nr 6/KC/2018
               Zalacznik nr 2

wykonanie uslugi polegajacej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkolen wraz 
z zapewnieniem uslug hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 4 (cztery) dwudniowe
szkolenia osób wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z pobieraniem, testowaniem, 
przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn. "Wymogi higieny 
i standardy pracy w pomieszczeniach czystych – szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek"
dla lacznie 80 (osiemdziesieciu osób) po 20 osób (dwadziescia osób) na kazde szkolenie, które 
odbeda sie w terminach:

5.12.- 6.12.2018 r. (Szkolenie 1) – 20 osób
6.12.- 7.12.2018 r. (Szkolenie 2) – 20 osób
10.12.-11.12.2018 r. (Szkolenie 3) – 20 osób
11.12.-12.12.2018 r. (Szkolenie 4) – 20 osób

wykonanie uslugi polegajacej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkolen wraz 
z zapewnieniem uslug hotelowo – konferencyjnych i gastronomicznych na 4 (cztery) dwudniowe
szkolenia osób wykonujacych czynnosci bezposrednio zwiazane z pobieraniem, testowaniem, 
przetwarzaniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek i tkanek pn. "Wymogi higieny 
i standardy pracy w pomieszczeniach czystych – szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek"
dla lacznie 80 (osiemdziesieciu osób) po 20 osób (dwudziestu osób) na kazde szkolenie, które 
odbeda sie w terminach:

5.12.- 6.12.2018 r. (Szkolenie 1) – 20 osób
6.12.- 7.12.2018 r. (Szkolenie 2) – 20 osób
10.12.-11.12.2018 r. (Szkolenie 3) – 20 osób
11.12.-12.12.2018 r. (Szkolenie 4) – 20 osób

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dalej „SOPZ”

Szczególy dotyczace zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

w ramach zadania realizowanego ze srodków bedacych w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Programu 
Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, 
oraz zadan statutowych Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek.

Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (www.kcbtik.pl) jest jednostka podlegla Ministrowi
Zdrowia, której glównymi zadaniami sa: organizowanie wspóldzialania krajowych i regionalnych banków, 
pelnienie funkcji referencyjnych i konsultacyjnych oraz sprawowanie nadzoru pod wzgledem fachowo-
medycznym, a takze przygotowywanie programów szkolen i organizowanie szkolen osób, których czynnosci 
bezposrednio wplywaja na jakosc komórek, tkanek lub narzadów.

Zamawiajacy przewiduje zlecenie kompleksowej uslugi:

Laczna liczba uczestników nie przekroczy podanej wyzej liczby. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo 
do zmniejszenia liczby uczestników do 7 dni przed planowanym szkoleniem maksymalnie o 5 osób dla 
kazdego szkolenia, co bedzie mialo wplyw na wysokosc kwoty koncowego rozliczenia - w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu wg ponizszych zasad:
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calkowita wartosc oferty brutto Wykonawcy (wskazana w ofercie cenowej) zostanie pomniejszona o stale 
koszty wynagrodzen wykladowców (tj. 6 000 zl dla kazdego szkolenia), a uzyskana kwota podzielona przez 
maksymalna liczbe uczestników. Uzyskana wartosc zostanie przyjeta jako koszt 1 uczestnika szkolenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwolania lub zmiany terminu konferencji w przypadkach 
okreslonych w umowie, o czym zobowiazany jest powiadomic Wykonawce w terminie nie pózniej 
niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem. 

: 

Jeden hotel/centrum konferencyjne dla wszystkich szkolen o standardzie co najmniej 3 gwiazdki
posiadajacy sale wykladowa/ konferencyjna przystosowana do organizacji wydarzen o charakterze 
szkoleniowym, z odpowiednim zapleczem i infrastruktura, o standardzie odpowiadajacym co najmniej 
obiektom 3 gwiazdkowym - obiekt polozony do 35 km wlacznie w linii prostej od siedziby Zamawiajacego. 

Do wyliczenia odleglosci w linii prostej Zamawiajacy zastosuje kalkulator odleglosci http://odleglosci.info 

Odleglosc bedzie liczona od Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, ul. Chalubinskiego 5, 
Warszawa.

Sala wykladowa, noclegi oraz catering zostana zorganizowane zgodnie w jednym obiekcie/budynku 

dla wszystkich uczestników.

Parking dla wszystkich uczestników szkolenia musi znajdowac sie bezposrednio przy hotelu/centrum 
konferencyjnym lub jako parking podziemny umiejscowiony pod hotelem/centrum konferencyjnym. 

Zapewnienie sali wykladowej w dniu szkolenia. 

Oznaczenie miejsca wydarzenia. 

Zapewnienie miejsca na recepcje konferencji i jej obsluge przez Wykonawce.

Zapewnienie uslugi gastronomicznej/cateringowej w trakcie szkolenia i przerw kawowych -
pierwszego dnia szkolenia;

Zapewnienie uslugi gastronomicznej/cateringowej w trakcie szkolenia i przerw kawowych -
drugiego dnia szkolenia (Lunch box).

Zapewnienie bezplatnej szatni dla uczestników szkolenia.

Zapewnienie miejsc parkingowych dla uczestników i pracowników Zamawiajacego przyjezdzajacych 

wlasnym srodkiem lokomocji. 

Zapewnienie materialów dla uczestników szkolenia.

Zapewnienie noclegu i sniadania dla uczestników szkolenia.

Zorganizowanie szkolenia zgodnie z programem.

Zapewnienie kolacji wraz ze spotkaniem kolezenskim dla uczestników szkolenia.

Wykonanie identyfikatorów dla wszystkich uczestników szkolenia.

Lokalizacja

Zamówienie obejmuje: 

1.

2.

3.
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13.

14.

15.

16.

17.

Ad. 1. Zapewnienie sali wykladowej w dniu szkolenia dla wszystkich uczestników w ustawieniu kinowym 
wraz z odpowiednim wyposazeniem multimedialnym (rzutnik multimedialny, laptop, ekran, mikrofony, 
odpowiednie naglosnienie oraz obsluga multimedialna przez caly czas szkolenia). Sala wykladowa 

z dostepem do bezprzewodowego Internetu – czesc zajec bedzie wymagala takiego dostepu. 

Wyslanie zaproszen do wszystkich uczestników szkolenia droga elektroniczna i prowadzenie listy 
potwierdzen obecnosci lub jego braku na wskazany przez Wykonawce adres e-mail lub platforme 
do elektronicznej rejestracji uczestników, oraz potwierdzenie telefoniczne uczestników szkolenia.

Wyslanie zaproszen droga elektroniczna i papierowa do Wykladowców i prowadzenie listy 
potwierdzen obecnosci lub ich braku, zawarcie umów cywilnoprawnych z Wykladowcami oraz 
potwierdzenie telefoniczne Wykladowców szkolenia.

Stworzenie na podstawie potwierdzen obecnosci przez uczestników list obecnosci i listy 
noclegowej.

Zebranie danych wymaganych do wykonania i wykonanie certyfikatów dla wszystkich uczestników 
szkolenia, wraz z lista odbioru certyfikatów.

Zapewnienie transportu autokarem klasy lux dla wszystkich uczestników szkolenia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia klimatyzowanej 1 (jednej) sali wykladowej, dostosowanej 
do liczby uczestników z odpowiednim wyposazeniem w postaci: 

krzesel dla uczestników w ustawieniu kinowym i miejsca dla prowadzacych,

mozliwosci zaciemnienia sali wykladowej oraz zapewnienia oswietlenia sztucznego,

sali wykladowej usytuowanej na kondygnacjach od parteru w góre,

sala wykladowa musi byc bez filarów/slupów konstrukcyjnych,

sala wykladowa musi byc pomieszczeniem klimatyzowanym,

rzutnika multimedialnego wraz z ekranem kinowym, 

laptopa z dostepem do internetu, 

obslugi multimedialna przez caly czas szkolenia,

odpowiedniego naglosnienia,

mozliwosci korzystania z mikrofonu (zapewnienie min. 3 sztuk mikrofonów bezprzewodowych na 
sali wykladowej),

zaplecza sanitarnego w poblizu sali wykladowej,

zapewnienia obslugi technicznej (obsluga sali konferencyjnej) na 1 godzine przed i w trakcie calego 
szkolenia.

Zamawiajacy bedzie mial mozliwosc pozostawienia w sali wykladowej wlasnego sprzetu komputerowego 
w trakcie trwania szkolenia. Sala, w której odbywac sie beda wyklady bedzie zabezpieczona na czas przerw 
przed niepowolanym dostepem osób. 

•

•

•

•
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•
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Ad. 2. Oznaczenie miejsca wydarzenia.

Ad. 3. Zapewnienie miejsca na recepcje konferencji i jej obsluge przez Wykonawce.

„Rejestracja uczestników szkolenia -KCBTiK”. 

Ad. 4. Zapewnienie uslugi gastronomicznej/cateringowej w trakcie szkolenia i przerw kawowych –
pierwszego dnia szkolenia:

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania oznaczen:

sali wykladowej, sali cateringowej /lunch, kolacja/ oraz szatni,

ciagów pieszych na terenie obiektu, w którym odbywac sie beda wyklady, ulatwiajacych dotarcie 

uczestników do sali wykladowej, sali cateringowej i szatni od wejscia glównego obiektu oraz 
z parkingu.

Oznaczenia musza zawierac system identyfikacji wizualnej, zgodny z logo Zamawiajacego i Programu 

Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. 
Wzory loga w wersji papierowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca jest 
zobowiazany do przekazania wersji elektronicznej oznaczen do akceptacji Zamawiajacego na minimum 
5 dni przed planowana data organizacji szkolenia.

Wykonawca bedzie zobowiazany zapewnic w bezposrednim sasiedztwie wejscia do sali wykladowej miejsce 

wraz z wyposazeniem (2 stoliki oraz miejsca siedzace dla minimum trzech osób) w celu zorganizowania 
recepcji spotkania, umozliwiajace swobodne podpisywanie sie uczestników na liscie obecnosci, dystrybucje 
identyfikatorów, oraz certyfikatów wsród uczestników. Wykonawca oznaczy to miejsce napisem 

Wykonawca zapewni min. 2 osoby do prowadzenia recepcji odpowiedzialne za wydanie identyfikatorów 
dla uczestników, zebranie podpisów na liscie obecnosci, wydawanie certyfikatów uczestnictwa 
z potwierdzeniem ich odbioru. Jednoczesnie Wykonawca zapewni dodatkowo 1 stolik z 3 (trzema) 
krzeslami, sluzacy zamawiajacemu.

Usluga gastronomiczna/cateringowa w trakcie szkolenia i przerw ma byc swiadczona bezposrednio przy sali 
szkoleniowej z zapewnieniem wystarczajacej ilosci miejsca wraz z odpowiednim wyposazeniem w ramach 
tej uslugi. Zakres obejmowac bedzie: kawa, herbata, woda, soki, ciasto, owoce, wytrawne przekaski.

Bufet kawowo-herbaciany w trakcie calego szkolenia zapewniony bezposrednio przy sali szkoleniowej.

Bufet kawowo-herbaciany zaopatrzony bedzie co najmniej w nastepujace produkty:

galanteria cukiernicza - minimum 2 rodzaje pokrojonych ciast (deserowe, kruche), wytrawne 

przekaski (male kanapeczki), owoce. Calosc uzupelniana na biezaco w razie potrzeby,

ekspresy cisnieniowe z wsadem na kawe ziarnista, lub termosy z kawa, herbata (min. 3 rodzaje 

herbat w torebkach, w tym zielona, czarna i owocowa), wrzatek, mleko, cukier, cytryna, wszystko 
uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

soki owocowe (jablkowy, pomaranczowy), uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

wode mineralna gazowana i niegazowana, uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

serwis gastronomiczny (zapewnienie stolów, na których serwowany bedzie catering wraz 

z dekoracja, zastawa ceramiczna oraz szklana, wymieniana w razie potrzeby na czysta, sprzatanie). 

•

•

•

•

•
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Bufet kawowo-herbaciany musi znajdowac sie w bezposrednim przy sali wykladowej – przygotowany nie 
pózniej niz na 30 minut przed planowanym rozpoczeciem szkolenia i uzupelniany na biezaco. 

Lunch

Wykonawca zapewni lunch dla wszystkich uczestników(w tym Wykladowców) w dniu szkolenia.

zostanie zorganizowany w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzacymi dla wszystkich uczestników 

szkolenia, zarezerwowanym wylacznie dla uczestników szkolenia lub z wyraznie wydzielonym i opisanym 
miejscem, znajdujacym sie w tym samym budynku co sala wykladowa. Miejsce to bedzie odrebne od sali, 
w której prowadzone sa wyklady. Lunch w formie bufetu szwedzkiego skladac sie bedzie co najmniej z:

2 rodzajami zup do wyboru, w tym 1 bezglutenowa , 

3 rodzajami drugiego (cieplego) dania do wyboru, w tym 2 miesne (jedno bezglutenowe) 
i 1 wegetarianskie,

2 rodzajów surówek,

deseru (minimum 2 rodzaje),

soków owocowych (jablkowy, pomaranczowy), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej), kawy, 

herbaty

serwisu gastronomicznego (przygotowanie, obsluga, nakrycie stolów, zastawa ceramiczna oraz 

szklana, sprzatanie).

Danie beda podpisane wraz z informacja jesli dotyczy: bezglutenowe, wegetarianskie. Lunch zostanie 
zorganizowany zgodnie z harmonogramem konferencji, przekazanym przez Zamawiajacego Wykonawcy 
najpózniej na 5 dni przed planowana data rozpoczecia. W przypadku gdy zawarcie umowy nastapi 
w terminie pózniejszym, Zamawiajacy przekaze harmonogram w dniu nastepnym po zawarciu umowy.

Ponadto:

wszystkie dania oraz napoje gorace podane zostana w naczyniach ceramicznych,

podczas trwania lunchu Wykonawca zapewni odpowiednia do spozycia temperature dan cieplych,

napoje zimne serwowane beda w szklankach,

do konsumpcji przygotowane zostana sztucce metalowe,

uzyta zastawa bedzie czysta i nieuszkodzona,

uzyte obrusy oraz skirtingi musza byc czyste, nieuszkodzone,

wszystkie odpady po posilkach beda na biezaco sprzatane,

wszystkie posilki zapewnione przez Wykonawce musza byc bezwzglednie swieze i przyrzadzone 
w dniu swiadczenia uslugi,

uzyte skladniki musza byc wysokiej jakosci.

Posilki musza byc serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) 
beda posiadaly odpowiednia date przydatnosci do spozycia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia „Menu” do akceptacji przez Zamawiajacego, 

w terminie nie pózniej niz na 7 dni przed data wydarzenia. Zamawiajacy zobowiazuje sie do akceptacji 

•

•

•
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„Menu”, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania „Menu” lub zobowiazuje sie do zgloszenia w tym terminie 
zastrzezen. Wykonawca po otrzymaniu zastrzezen bedzie zobowiazany do ich uwzglednienia i ponownego 
przedstawienia Zamawiajacemu „Menu”, w terminie do 2 dni od dnia otrzymania zastrzezen przez 
Zamawiajacego. W przypadku, gdy zawarcie umowy nastapi w terminie pózniejszym, Wykonawca przekaze 

„Menu” w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy.

Usluga gastronomiczna/cateringowa w trakcie drugiego dnia szkolenia i przerw ma byc swiadczona 
w siedzibie Zamawiajacego w trakcie calego szkolenia z zapewnieniem wystarczajacego wyposazeniem 
w ramach tej uslugi. Zakres obejmowac bedzie: kawa, herbata, woda, soki, ciasto, owoce, wytrawne 
przekaski.

Bufet kawowo-herbaciany zaopatrzony bedzie co najmniej w nastepujace produkty:

galanteria cukiernicza - minimum 2 rodzaje pokrojonych ciast (deserowe, kruche), wytrawne 

przekaski (male kanapeczki), owoce. Calosc uzupelniana na biezaco w razie potrzeby,

ekspresy cisnieniowe z wsadem na kawe ziarnista, lub termosy z kawa, herbata (min. 3 rodzaje 

herbat w torebkach, w tym zielona, czarna i owocowa), wrzatek, mleko, cukier, cytryna, wszystko 
uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

soki owocowe (jablkowy, pomaranczowy), uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

wode mineralna gazowana i niegazowana, uzupelniane na biezaco w razie potrzeby,

serwis gastronomiczny (zapewnienie stolów, na których serwowany bedzie catering wraz 

z dekoracja, zastawa ceramiczna oraz szklana, wymieniana w razie potrzeby na czysta, sprzatanie). 

Lunch, w drugim dniu szkolenia, zostanie przygotowany w formie tzw. lunch box’ów i rozdany przez 
Wykonawce wszystkim uczestnikom szkolenia (w tym wykladowcom). Punkt wydawania lunch box’ów 
zostanie zorganizowany w siedzibie Zamawiajacego. skladac sie bedzie co najmniej z:

2 kanapek (w tym jedna z miesem, druga bez miesna/wegetarianska) 

1 butelka wody mineralnej o pojemnosci 500 ml,

1 owoc (jablko, banan),

1 baton lub inny deser,

Wydawanie lunch box’ów zostanie zorganizowane zgodnie z harmonogramem wydarzenia, przekazanym 

przez Zamawiajacego Wykonawcy najpózniej na 14 dni przed planowana data rozpoczecia. W przypadku 
gdy zawarcie umowy nastapi w terminie pózniejszym, Zamawiajacy przekaze harmonogram w dniu 
zawarcia umowy.

Ad. 5. Zapewnienie uslugi gastronomicznej/cateringowej w trakcie szkolenia i przerw kawowych –  

drugiego dnia szkolenia (Lunch box)

Bufet kawowo-herbaciany znajdowac sie bedzie w siedzibie Zamawiajacego w sali wykladowej –

przygotowany nie pózniej niz na 30 minut przed planowanym rozpoczeciem szkolenia i uzupelniany 
na biezaco. 

Lunch box 

•

•

•
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Ponadto:

wszystkie posilki zapewnione przez Wykonawce musza byc bezwzglednie swieze i przyrzadzone 

w dniu swiadczenia uslugi, kanapki musza byc odpowiednio opisane,

uzyte skladniki musza byc wysokiej jakosci,

lunch box’y musza byc estetycznie zapakowane w papierowe torebki z uchwytami,

Lunch box’y musza byc serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak woda, deser i inne) beda 
posiadaly odpowiednia date przydatnosci do spozycia.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia „Menu” lunch box’ów do akceptacji przez 
Zamawiajacego w terminie nie pózniej niz na 7 dni przed data wydarzenia. Zamawiajacy zobowiazuje sie do 
akceptacji „Menu” w terminie do 3 dni od dnia otrzymania „Menu” lub zobowiazuje sie do zgloszenia 
w tym terminie zastrzezen. Wykonawca po otrzymaniu zastrzezen bedzie zobowiazany do ich 

uwzglednienia i ponownego przedstawienia Zamawiajacemu „Menu”, w terminie do 2 dni od dnia 
otrzymania zastrzezen przez Zamawiajacego. W przypadku gdy zawarcie umowy nastapi w terminie 
pózniejszym, Wykonawca przekaze „Menu” w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca udostepni lub zorganizuje bezplatna szatnie dla uczestników wydarzenia zapewniajac 
bezpieczne przechowywanie, odbiór i wydawanie pozostawionych rzeczy.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zabezpieczenia bezplatnych 10 miejsc parkingowych dla pracowników 
Zamawiajacego i Wykladowców oraz odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla pozostalych 
uczestników szkolenia, którzy przyjada wlasnym srodkiem transportu. Parking musi znajdowac sie 
bezposrednio przy hotelu/centrum konferencyjnym lub jako parking podziemny umiejscowiony pod 

hotelem/centrum konferencyjnym.

Wykonawca bedzie zobowiazany do zapewnienia dla uczestników szkolenia materialów niezbednych 
do przeprowadzenia szkolenia (w tym zajec praktycznych w pomieszczeniach czystych klasy B i C – bank 
tkanek i komórek):

Dlugopisy i notatniki, które powinny byc rozlozone na krzeslach przed rozpoczeciem szkolenia;

Kombinezony jednorazowe z kapturem, zintegrowanym butem, mankietami, suwakiem, z materialu 
niepylacego, do pracy w pomieszczeniach typu clean-room (Rozmiar M – 75 sztuk, Rozmiar – 25 sztuk);

Paski agarowe z pozywka TSA do badania czystosci mikrobiologicznej powietrza, kompatybilne 
z aparatem BIOTEST High FlowTouch - 1 opakowanie (50 sztuk)

Butelki do badania wzrostu drobnoustrojów z próbek plynnych, kompatybilne z aparatem BactAlert 3D 
60, w tym:

butelki do badania obecnosci drobnoustrojów tlenowych – 1 opakowanie (100 sztuk)

butelki do badania obecnosci drobnoustrojów beztlenowych – 1 opakowanie (100 sztuk)

•

•

•

•

•

•

•

Ad. 6. Zapewnienie bezplatnej szatni dla uczestników szkolenia.

Ad. 7. Zapewnienie miejsc parkingowych dla uczestników i pracowników Zamawiajacego 
przyjezdzajacych wlasnym srodkiem lokomocji.

Ad. 8. Zapewnienie materialów dla uczestników szkolenia.

o

o
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Plytki odciskowe do badan czystosci mikrobiologicznej powierzchni, kompatybilne z aparatem COUNT-
TACT - 1 opakowanie (20 sztuk)

Plytki do badania czystosci mikrobiologicznej powietrza metoda sedymentacyjna, z podlozem TSA, 
sterylizowane radiacyjnie - 3 opakowania (60 sztuk).

Okulary laboratoryjne ochronne – 4 sztuki. 

Fartuch chirurgiczny z wlókniny sms, niepylacy, jalowy / tylne czesci fartucha zachodzace na siebie 
i wiazane na troki, konstrukcja fartucha umozliwia jego samodzielne - aseptyczne zalozenie,  rekaw 

zakonczony elastycznym mankietem, opakowanie z fartuchem musi zawierac  serwete i recznik 
do osuszania rak.) – ilosc: S-25szt, M-50szt.; L-100szt.; XL-100szt 

Komplet odziezy operacyjnej z wlókniny SMS, - sklada sie z bluzy i spodni. Spodnie zbierane w pasie 

trokiem. Na bluzie umieszczone trzy kieszonki pod szyja wyciecie w ksztalcie V, wykonczone biala 
lamówka. – ilosc: S-50szt.; M -50szt.; L-50szt.; XL-100szt.; 

Ochraniacze  foliowe na buty, jednorazowe, antyposlizgowe  x 1000szt.  

Czepki do cleanroomów biale,  opak 1000szt. 

Maseczka chirurgiczna, jalowa, wiazana na troki, 3 warstwowa x 250szt.

Rekawice chirurgiczne lateksowe,  jalowe, bezpudrowe - ilosc: rozm.6-50szt.; rozm.7-100szt.;rozm.7,5 -

50szt.; rozm. 8,5-50szt. 

Rekawice diagnostyczne lateksowe, niejalowe, bezpudrowe 1op zawiera 100szt. – ilosc:   S – 5op.;  M –

5op.;  L – 5op.; XL – 5op. 

Sciereczki wiskozowe o najnizszej pylowosci, do przecierania powierzchni na sucho i mokro, Wymiary: 

40x40 cm, 45x36 cm Opakowanie: [100 szt. ] x 5 op 

Sciereczki wiskozowe lub poliestrowe, jalowe, wymiary nie mniej niz 30x30 cm, x 100szt.

Recznik w roli bialy, dwuwarstwowy z celulozy wykonany w technologii TAD, o obnizonej pylnosci,  

jedna rolka wystarcza na min. 400 osuszen rak (kompatybilny z dozownikiem na rolki z systemem H1 
Tork premium) ilosc x 18 rolek

Scierki do czyszczenia higienicznego, trwale czysciwo wlókninowe o obnizonej pylnosci, w odcinkach 
po 100szt. o wymiarach nie mniejszych niz dlugosc 40cm, szerokosc 38cm  x 500szt.

Sterylny preparat dezynfekcyjny na bazie alkoholu izopropylowego, dzialanie bakteriobójcze 
i grzybobójcze (przeciwko drozdzom i plesniom), bezzapachowy,  butelka ze spryskiwaczem, podwójne 
opakowanie zapewniajace szybkie i latwe dostarczenie produktu do pomieszczen czystych, produkt 
gotowy do uzycia, do stosowania w postaci nierozcienczonej; – ilosc 6x0,9L 

Sterylny preparat dezynfekcyjny na bazie dwutlenku chloru do twardych, wodoodpornych powierzchni 
i urzadzen, sporobójczy, butelki z komponentów: nanoszony  na powierzchnie przy uzyciu mopa, gabki 

lub scierki, butelki z komponentów: aktywator i baza (2 butelki=1szt), ilosc x 25szt. 

Sterylny preparat myjaco-dezynfekcyjny na bazie czwartorzednych zwiazków amoniowych i pochodnych 

alkilaminowych, gotowy do uzycia, butelka ze spryskiwaczem nie mniej niz 900ml. – ilosc: 6x0,9L .
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•

•

•

•

•

•

•

Dwukomponentowy preparat (aktywator i baza) do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyrobów 
i wyposazenia medycznego, spektrum dzialania obejmuje: Bakterie (w tym TbC), Mykobakterie, Grzyby, 

Wirusy, Drozdze, Spory ( w tym C.difficile), Czas dzialania wynosi do 5 minut  (1szt.=2xbuteleczka) ilosc: 
x 12szt

Preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia, narzedzi,  endoskopów i innych wyrobów medycznych. 

Posiadajacy wysokie wlasciwosci myjace oraz antykorozyjne, dezynfekcja prowadzona jest dzieki 
formule chemicznej, opartej o nadweglan sodu, który uwalnia aktywny tlen, doskonaly efekt myjacy 
w przypadku silnych lub zaschnietych zabrudzen organicznych – skuteczne rozpuszczanie krwi, ropy, 
bialka, wydzielin, wydalin itp. Pelne spektrum biobójcze: bakteriobójczy, pratkobójczy, grzybobójczy, 
wirusobójczy, sporobójczy. Latwy w przygotowaniu i uzyciu. Wysoka wydajnosc – uzyskuje sie z niego od 

50 do 200 litrów roztworu roboczego z 1 kg proszku. Ilosc otrzymanego roztworu zalezy od stezenia -
od 0,5% do 2% - ilosc 5kg.

Gotowy do uzycia preparat sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzetu oraz malych powierzchni 

w miejscach wysokiego ryzyka, szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, pratkobójczy, 
grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy, (dzialanie sporobójcze juz w 15 minut) wygodna i szybka 
forma aplikacji - spryskiwacz, bardzo wysoka wydajnosc – 1 litrem preparatu mozna zdezynfekowac 
i umyc min. 100 m2 powierzchni – ilosc 5 x1L

Gotowy do uzycia preparat do szybkiej dezynfekcji malych powierzchni oraz wyrobów medycznych 
odpornych na dzialanie alkoholu. Wyposazony w rozpylacz co ulatwia mycie trudno dostepnych miejsc. 

Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia aldehydów. Spektrum dzialania obejmuje: B, F (C. albicans, 
Aspergillus Niger), Tbc, V ( HIV, HBV, HCV, Rota, Polio, Adeno) w 30 sekund  butelki 1000 ml – ilosc 
x 10szt. 

Koncentrat do dezynfekcji i czyszczenia wyrobów medycznych i innych powierzchni metoda przecierania 
na mokro. Dobre wlasciwosci czyszczace i rozpuszczajace zanieczyszczenia, stabilnosc roztworu 
roboczego do 90 dni, nie zawiera aldehydów. Spektrum aktywnosci biobójczej obejmuje: bakterie 
(w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy oslonkowe (w tym HIV, HBV, HCV, Vaccinia, HSV) oraz wirusy 

Polyoma SV-40, Rota. – ilosc 5 butelek po 2l 

Srodek do chirurgicznego mycia rak 500ml (kompatybilny z dozownikiem ecolab) x 5 szt 

Srodek do chirurgicznego odkazania rak 500ml (kompatybilny z dozownikiem ecolab) x 5szt.

Wykonawca zapewni ww. materialy po uzgodnieniu i w porozumieniu z Zamawiajacym. Materialy musza 
byc zaakceptowane przez Kierownika Szkoleniowo-Badawczego Banku Tkanek i Komórek – Krajowego 
Centrum Bankowania Tkanek i Komórek (tel. 22 621 75 43 lub adres e-mail: sekretariat@kcbtik.pl
z dopiskiem w tytule wiadomosci: "Wymogi higieny i standardy pracy w pomieszczeniach czystych –
szkolenie dla personelu banków tkanek i komórek".

Dlugopisy i notatniki musza zawierac oznaczenia systemu identyfikacji wizualnej, zgodny z logo 
Zamawiajacego i Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program Rozwoju 
Medycyny Transplantacyjnej”. Wzory loga w wersji papierowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 
po zawarciu umowy. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania wersji elektronicznej oznaczen 
do akceptacji Zamawiajacego na minimum 5 dni przed planowana data organizacji szkolenia.
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Ad. 9. Zapewnienie noclegu i sniadania dla uczestników szkolenia.

dla wszystkich uczestników szkolenia (po 20 uczestników kazdego z 4 szkolen)

Ad. 10. Zorganizowanie szkolenia zgodnie z programem.

Ad. 11. Zapewnienie kolacji wraz ze spotkaniem kolezenskim dla uczestników szkolenia.

Nocleg w pokojach 
jednoosobowych dla wszystkich uczestników szkolenia (

). W przypadku szkolenia odbywajacego sie poza Warszawa wykonawca zapewni nocleg 
równiez dla Wykladowców. Liste osób z rozmieszczeniem w odpowiednich typach pokoi Oferent przekaze 
do wybranego obiektu 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. Sniadanie dla uczestników szkolenia 

mieszkajacych w hotelu wliczone w cene noclegu.

Ramowy program szkolenia przewiduje: 

Pierwszego dnia - rozpoczecie o godz. 10.00 rejestracja uczestników, o 13.30 do 14.30 obiad (formula 
szwedzkiego stolu). Zakonczenie czesci szkoleniowej nastapi o 18.30. O godz. 19.30 uroczysta kolacja
(minimum do godz. 22:00). Po kolacji spotkanie integracyjne.

Drugiego dnia – sniadanie w hotelu, wyjazd (jesli konieczny) uczestników szkolenia nie wczesniej niz 
o godz. 7:00 z mozliwoscia dotarcia do siedziby Zamawiajacego w godzinach 8:45-9:15. Rozpoczecie zajecia
planowane jest od ok. godz.9:00 w siedzibie Zamawiajacego. Przerwa kawowa z poczestunkiem 
ok. godz. 12:00. Od godz. 14.30 do 15.30 w siedzibie Zamawiajacego wydawane zostana posilki tzw. lunch 
box dla wszystkich uczestników (w tym wykladowców) szkolenia przez Wykonawce. Zakonczenie szkolenia 
nastapi o 15:30

Ostateczna wersja szczególowego programu szkolenia zostanie przekazana Wykonawcy przez 
Zamawiajacego najpózniej na 5 dni przed planowanym rozpoczeciem szkolenia. 

Pierwszego dnia kazdego szkolenia przewidziana jest kolacja wraz ze spotkaniem kolezenskim 
dla uczestników szkolenia. Przewidywany czas trwania spotkania kolezenskiego po kolacji - 3 godz.

Kolacja zostanie zorganizowana w jednym pomieszczeniu z miejscami siedzacymi dla wszystkich 

uczestników szkolenia w ustawieniu bankietowym, zarezerwowanym wylacznie dla uczestników szkolenia. 
Zlecajacy dopuszcza serwowanie dan w formie bufetu szwedzkiego który skladac sie bedzie co najmniej z:

2 rodzajami zup do wyboru, w tym 1 bezglutenowa , 

3 rodzajami drugiego (cieplego) dania do wyboru, w tym 2 miesne (jedno bezglutenowe) 

i 1 wegetarianskie,

2 rodzajów surówek,

deseru (minimum 2 rodzaje),

pieczywa (ciemne i jasne), masla, margaryny, serów min. 2 rodzaje, wedlin min. 2 rodzaje,

majonez, musztarda, ketchup, chrzan,

soków owocowych (jablkowy, pomaranczowy), wody mineralnej gazowanej i niegazowanej), kawy, 
herbaty,

serwisu gastronomicznego (przygotowanie, obsluga, nakrycie stolów, zastawa ceramiczna oraz 
szklana, sprzatanie).

z mozliwoscia zamiany na pokój dwuosobowy
wg zyczenia

•

•

•

•

•

•

•

•
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Danie beda podpisane wraz z informacja jesli dotyczy: bezglutenowe, wegetarianskie. Kolacja zostanie 
zorganizowana zgodnie z harmonogramem, przekazanym przez Zamawiajacego Wykonawcy najpózniej na 
7 dni przed planowana data rozpoczecia. W przypadku, gdy zawarcie umowy nastapi w terminie 
pózniejszym, Zamawiajacy przekaze harmonogram w dniu nastepnym po zawarciu umowy.

Ponadto:

wszystkie dania oraz napoje gorace podane zostana w naczyniach ceramicznych,

podczas trwania kolacji Wykonawca zapewni odpowiednia do spozycia temperature dan cieplych,

napoje zimne serwowane beda w szklankach,

do konsumpcji przygotowane zostana sztucce metalowe,

uzyta zastawa bedzie czysta i nieuszkodzona,

w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zastawy zostanie ona natychmiast wymieniona przez 

Wykonawce,

uzyte obrusy oraz skirtingi musza byc czyste, nieuszkodzone,

wszystkie odpady po posilkach beda na biezaco sprzatane,

wszystkie posilki zapewnione przez Wykonawce musza byc bezwzglednie swieze i przyrzadzone 

w dniu swiadczenia uslugi,

uzyte skladniki musza byc wysokiej jakosci.

Posilki musza byc serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata, soki i inne) 
beda posiadaly odpowiednia date przydatnosci do spozycia. 

Dania z kolacji powinny pozostac do dyspozycji uczestników co najmniej do godz. 24.00.

Zleceniodawca przewiduje w dniu szkolenia po kolacji zorganizowanie spotkania kolezenskiego z oprawa 
muzyczna (DJ - przewidywany czas trwania spotkania kolezenskiego 3 godz.).

Wykonawca bedzie zobowiazany do przedstawienia „Menu” kolacji i spotkania kolezenskiego do akceptacji 

przez Zamawiajacego, w terminie nie pózniej niz na 7 dni przed data wydarzenia. Zamawiajacy zobowiazuje 
sie do akceptacji „Menu”, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania „Menu” lub zobowiazuje sie do 
zgloszenia w tym terminie zastrzezen. Wykonawca po otrzymaniu zastrzezen bedzie zobowiazany do ich 
uwzglednienia i ponownego przedstawienia Zamawiajacemu „Menu”, w terminie do 2 dni od dnia 
otrzymania zastrzezen przez Zamawiajacego. W przypadku gdy zawarcie umowy nastapi w terminie 
pózniejszym, Wykonawca przekaze „Menu” w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonanie zawieszanych identyfikatorów wraz ze smyczami dla wszystkich uczestników szkolenia wedlug 
zaakceptowanego przez Zleceniodawce projektu.

Identyfikatory i smycze musza zawierac oznaczenia systemu identyfikacji wizualnej, zgodny z logo 
Zamawiajacego i Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program Rozwoju 
Medycyny Transplantacyjnej”. Wzory loga w wersji papierowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 
zawarciu umowy. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania wersji elektronicznej oznaczen do 
akceptacji Zamawiajacego na minimum 5 dni przed planowana data organizacji szkolenia.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ad. 12. Wykonanie identyfikatorów (badge) wraz ze smyczami, dla wszystkich uczestników szkolenia.
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Ad. 13. Wyslanie zaproszen do wszystkich uczestników szkolenia droga elektroniczna i prowadzenie listy 
potwierdzen obecnosci lub ich braku na wskazany przez Wykonawce adres e-mail lub platforme do 
elektronicznej rejestracji uczestników, oraz potwierdzenie telefoniczne uczestników szkolenia.

Ad. 14. Wyslanie zaproszen droga elektroniczna do Wykladowców i prowadzenie listy potwierdzen 
obecnosci lub ich braku, zawarcie umów cywilnoprawnych z Wykladowcami oraz potwierdzenie 
telefoniczne Wykladowców szkolenia.

Ad. 15. Stworzenie na podstawie potwierdzen obecnosci przez uczestników list obecnosci i listy 
noclegowej. 

Ad. 16. Zebranie danych wymaganych do wykonania i wykonanie certyfikatów dla wszystkich 
uczestników szkolenia, wraz z lista odbioru certyfikatów.

Ad. 17. Zapewnienie transportu autokarem klasy lux dla wszystkich uczestników szkolenia.

Zleceniodawca po zawarciu umowy w terminie 5 dni przekaze Wykonawcy liste osób do zaproszenia.

Wykonawca po prawidlowej rejestracji przesle uczestnikowi szkolenia potwierdzenie rejestracji droga 
elektroniczna.

Zleceniodawca po zawarciu umowy w terminie 5 dni przekaze Wykonawcy liste osób (Wykladowców) do 
zaproszenia i przeprowadzenia konferencji w tym liste osób z którymi nalezy zawrzec umowy 
cywilnoprawne na wyklady/warsztaty. Wykonawca zaprosi Wykladowców i bedzie prowadzil z nimi 
niezbedna korespondencje oraz przekaze Zleceniodawcy informacje o potwierdzonym uczestnictwie 
Wykladowców konferencji, zebraniu danych wymaganych do zawarcia umów cywilnoprawnych i ich 
podpisaniu z Wykladowcami. Umowy cywilnoprawne z Wykladowcami oraz potwierdzenia zaplaty 

stanowic beda zalaczniki do protokolu odbioru.

Stworzenie na podstawie potwierdzen obecnosci przez uczestników (w tym Wykladowców) list obecnosci 
i listy noclegowej i przekazanie ich na 7 dni przed terminem szkolenia zarówno do Zamawiajacego jaki i do 
hotelu, w którym zostanie zorganizowane szkolenie.

Wykonanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu dla wszystkich uczestników szkolenia wedlug 
uzgodnionego z Zamawiajacym wzorem zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 
2010 r. w sprawie szkolen osób, których czynnosci bezposrednio wplywaja na jakosc komórek, tkanek 
lub narzadów, a takze bezpieczenstwo dawców i biorców (Dz.U. z 2010 r., Nr 64, poz 403). Wydanie 

Certyfikatów drugiego dnia po potwierdzeniu odbioru na liscie.

Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu musza zawierac oznaczenia systemu identyfikacji wizualnej, zgodny 
z logo Zamawiajacego i Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program 

Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Wzory loga w wersji papierowej Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 
po zawarciu umowy. Wykonawca jest zobowiazany do przekazania ostatecznej uzgodnionej wersji 
elektronicznej certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu Zamawiajacego na minimum 5 dni przed planowana 
data organizacji szkolenia.

W przypadku gdy hotel/centrum szkoleniowe bedzie w odleglosci powyzej 1,5 km od siedzimy

Zamawiajacego (ul. Chalubinskiego 5, Warszawa) Wykonawca zapewnieni dla uczestników szkolenia 
transport autokarem klasy lux:
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•

•

Pierwszego dnia, przed rozpoczeciem szkolenia bezposrednio spod Krajowego Centrum Bankowania 
Tkanek i Komórek w Warszawie przy ul. Chalubinskiego 5 lub innego umówionego z Zamawiajacym 

miejsca w Centrum Warszawy do hotelu/centrum szkoleniowego;

Drugiego dnia, po zakonczeniu szkolenia bezposrednio spod hotelu/centrum szkoleniowego do 

Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie przy ul. Chalubinskiego 5 lub innego 
umówionego z Zamawiajacym miejsca w Centrum Warszawy.

Autokar klasy lux powinien byc podstawiony odpowiednio pod Krajowe Centrum Bankowania Tkanek 

i Komórek w Warszawie (lub inne umówione miejsce w Centrum Warszawy) i hotel/centrum szkoleniowe 
na 20 min przed planowanym odjazdem zgodnym z ostateczna wersja szczególowego programu szkolenia.
Informacja o transporcie autokarowym powinna byc przekazana uczestnikom podczas rejestracji 
i umieszczona w widocznym miejscu na recepcji i Sali wykladowej w dniu szkolenia. Autokar w widocznym 
miejscu z zewnatrz powinien zawierac oznaczenia systemu identyfikacji wizualnej, zgodny z logo 
Zamawiajacego i Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwa „Narodowy Program Rozwoju 

Medycyny Transplantacyjnej”.

UWAGA:

ZA KAZDYM RAZEM GDY MOWA JEST O UCZESTNIKACH SZKOLENIA ROZUMIE SIE PRZEZ TO RÓWNIEZ 
WYKLADOWCÓW CHYBA,  ZE OKRESLONO INACZEJ.

ZAMAWIAJACY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ OBIEKTÓW BEDACYCH 

MIEJSCEM ORGANIZACJI WYDARZEN W RAMACH ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE SPELNIENIA WARUNKÓW 
OKRESLONYCH W NINIEJSZYM SZCZEGÓLOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PRZED WYBOREM 
OFERTY.

JEZELI W TRAKCIE PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ ZAMAWIAJACY STWIERDZI, ZE ZAOFEROWANA 
PRZEZ WYKONAWCE LOKALIZACJA NIE SPELNIA WYMOGÓW NINIEJSZEGO SZCZEGÓLOWEGO OPISU 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (NP. SALE SZKOLENIOWE, WINDA, PARKING, SZATNIA ETC.), OFERTA 
WYKONAWCY ZOSTANIE ODRZUCONA.
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