
Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. 
K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

Numer ogłoszenia: 38759 - 2008; data zamieszczenia: 26.02.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41-706 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2432998, fax 032 
2432998.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.makuszynskiego.laborex.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu 
USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest: Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Przychodni Rejonowej SPZOZ 
przy ul. K. Makuszyńskiego 7 w Rudzie Śląskiej

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 25.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym 
postępowaniu..



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. 
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają taki obowiązek. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny 
oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykonawca musi wykazać, iż w 
ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 dostawy 
aparatu USG. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Należy złożyć oświadczenie zgodnie z artykułem 22 ust 1 ustawy. 4. Nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. Potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na 
podstawie oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w rozdziale XII SIWZ w podrozdziale A. 
Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero - jedynkowym tj. spełnia - 
nie spełnia), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z postępowania. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 44 ustawy, o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. 
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 Prawo 
zamówień publicznych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 3. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym wyżej mowa uważa się za aktualny, w 
przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz wykonanych dostaw 
(minimum 2 dostawy aparatu USG) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 
postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. 5. Dokumenty (np. 
referencje) potwierdzające, że dostawy, o których wyżej mowa, zostały wykonane należycie. 
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy/usługi spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego 1. Opis parametrów oferowanego sprzętu na załączniku nr 1a 
potwierdzający, że oferowany sprzęt spełnia wymogi postawione przez Zamawiającego. 2. 
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności z CE na oferowany aparat USG stanowiący przedmiot 
zamówienia
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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 90 
2. gwarancja - 10



IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.spzozmakuszynskiego.laborex.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przychodnia 
Rejonowa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. K. Makuszyńskiego 7, 41 - 706 
Ruda Śląska.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.03.2008 godzina 15:45, miejsce: Siedziba Zamawiającego: 41 - 706 Ruda Śląska - Halemba, ul. 
K. Makuszyńskiego 7, pokój nr 39.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


