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Ogłoszenie  

 

 
Zakup i dostawa aparatu usg 

Numer ogłoszenia: 1 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie, 33-130 Radłów 
ul. Brzeska 9 woj. małopolskie, tel. 14 678 20 05, faks 14 691 89 99. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa aparatu usg. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa aparatu usg.  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania  warunku udziału w   
postępowaniu      będzie    dokonana  na podstawie analizy oświadczenia o którym mowa w punkcie 
III.4.1) na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w   
postępowaniu      będzie    dokonana  na podstawie analizy oświadczenia o którym mowa w punkcie 
III.4.1)  na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena     spełniania    warunku     udziału    w   
postępowaniu      będzie    dokonana  na podstawie analizy oświadczenia o którym mowa w punkcie 
III.4.1)  na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena     spełniania    warunku     udziału    w   
postępowaniu      będzie    dokonana  na podstawie analizy oświadczenia o którym mowa w punkcie 
III.4.1)  na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena     spełniania    warunku     udziału    w   
postępowaniu      będzie    dokonana  na podstawie analizy oświadczenia o którym mowa w punkcie 
III.4.1)  na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

 
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 spełnieniu 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 – załącznik nr 3 do SIWZ 

• 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; 
 

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 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM  

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:  

• inne dokumenty  

1.Deklaracja Zgodności lub Certyfikat Zgodności (jeżeli dotyczy),  

2. alternatywnie jeden z poniższych dokumentów wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  

a. powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu,  

b. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych, c. wniosek o przeniesienie danych objętych wpisem do rejestru wyrobów 
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, 
prowadzonego na podstawie wcześniejszej ustawy, do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.  

3. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów 
 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)  

1) Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z 
dokumentów. 

2) Wypełniony formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, w którym Wykonawca określi całkowitą cenę przedmiotu 
zamówienia w PLN (netto i brutto), - będącą sumą wartości, tak brutto jak i netto -podpisany przez 



osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań 
skutkujących finansowo.  

3) Oświadczenie o przekazaniu części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 1 pkt. XI. 
Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie określa, 
która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.  

4) Opis parametrów technicznych -- dokumenty zawierające oryginalne dane techniczne urządzenia 
potwierdzające spełnianie warunków technicznych wymaganych w SIWZ. Opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik 5 do SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony załącznik nr 5 - 
Formularz oceny technicznej- opis przedmiotu zamówienia.  
 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 
 

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--------------------------znaczenie: 75 

    Parametry techniczne-----znaczenie : 25 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje 
zmianę warunków umowy w niżej określonym przypadku: - wydłużenie okresu realizacji. - zmiana 
wartości brutto umowy w przypadku zmiany stawek podatkowych 
 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.psozradlow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczny Samodzielny 
Ośrodek Zdrowia w Radłowie 33-130 Radłów, ul. Brzeska 9. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2013 
godzina 13:00, miejsce: Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie 33-130 Radłów, ul. 
Brzeska 9 administracja. 

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


