
Lublin: Dostawa sprz ętu medycznego jednorazowego u Ŝytku  

Numer ogłoszenia: 8865 - 2010; data zamieszczenia: 13.01.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.snzoz.lublin.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego 

uŜytku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 

33.14.12.20-8, 33.14.16.15-4, 33.14.16.13-0, 33.14.16.40-8, 33.14.16.41-5, 33.14.14.20-0, 33.14.14.11-4, 

33.14.16.24-0, 33.77.20.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 6. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   
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Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 5.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 5.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 5.3. 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 5.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; powyŜsze warunki spełnią wykonawcy, którzy: 

posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

nie mniejszą niŜ: dla zestawu 1- 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), dla zestawu 2- 100 

000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), dla zestawu 3- 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), 

dla zestawu 4- 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), dla zestawu 5- 24 000,00 zł (słownie: 

dwadzieścia cztery tysiące złotych). dla zestawu 6- 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące 

złotych) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 

ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na 

podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  6.1. W celu wykazania spełniania 

przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 6.1.1. Opłaconej polisy, a 

w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ: dla zestawu 

1- 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), dla zestawu 2- 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy 

złotych), dla zestawu 3- 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), dla zestawu 4- 15 000,00 zł 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych), dla zestawu 5- 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące 

złotych), dla zestawu 6- 34 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych). Pozostałe wymagane 

dokumenty: 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający Ŝąda 

następujących dokumentów: 6.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do 

SIWZ) 6.2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 6.2.3. Aktualnego zaświadczenia 

właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

Page 2 of 5

2010-01-13http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8865&rok=2010-...



wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.2.4. Aktualnego 

zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

6.2.5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, Ŝe: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 

podpunkcie b) powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej zastępuje się je dokumentami 

zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.2.6 

Oświadczenie z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 

4 do siwz).. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.snzoz.lublin.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  ul. Abramowicka 2 20-
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442 Lublin. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.01.2010 

godzina 10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ ul. 

Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zestaw 1. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 153 pozycje..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0, 33.14.13.10-6, 33.14.13.20-9, 33.14.12.00-2, 

33.14.12.20-8, 33.14.16.15-4, 33.14.16.13-0, 33.14.16.40-8, 33.14.16.41-5, 33.14.14.20-0, 33.14.14.11-

4, 33.14.16.24-0.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zestaw 2. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 33 pozycje..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0, 33.77.20.00-2.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zestaw 3. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 10 pozycji..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zestaw 4. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 5 pozycji..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Zestaw 5. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 12 pozycji..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Zestaw 6. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego 

jednorazowego uŜytku opisanego w załączniku nr 4 do SIWZ, zestaw zawiera 3 pozycje..  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.14.10.00-0.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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