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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247202-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Urządzenia do tomografii
2015/S 134-247202

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska
20-442 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 817286439
E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl
Faks:  +48 817441079
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup tomografu komputerowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.
Abramowicka 2, 20-442 Lublin.
Kod NUTS PL31

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247202-2015:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@snzoz.lublin.pl
http://bip.lublin.pl/snzoz/index.php?id=65
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowego tomografu komputerowego rok produkcji 2015 wraz z instalacją w Zakładzie
Diagnostyki Radiologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,
ul. Abramowicka 2, o parametrach określonych szczegółowo w Załączniku nr 2A do SIWZ – PARAMETRY
TECHNICZNE.
2) adaptację pomieszczeń pracowni CT na potrzeby nowego tomografu komputerowego,
3) dostawę oprogramowania PACS i RIS wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego
oprogramowaniem rezonansu magnetycznego (PACS i RIS firmy CGM Polska) oraz aparatem RTG i integracją
z posiadanym systemem Hipokrates firmy Asseco Poland S.A, poprzez stworzenie Systemu Radiologii Cyfrowej
Pośredniej. Parametry techniczne tworzonego Systemu Radiologii Cyfrowej Pośredniej zostały określone
szczegółowo w Załączniku nr 2B do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE.
4) demontaż i odkupienie dotychczas użytkowanego w Pracowni tomografu CT DX/i firmy GE komputerowego
wraz z konsolą roboczą/ stacją diagnostyczną, na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt
umowy.
Zamawiający posiada tomograf komputerowy GE HiSpeed DX/i Nr seryjny: 877431YM7
Typ 2247001-3
producent: GE Healthcare
Data rozpoczęcia eksploatacji: 14.1.2003 r. (dane z paszportu technicznego)
Rok produkcji: 2002 r.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 10.12.2015 roku.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33115000, 48000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych dla zamówień o
wartości przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach, do których odsyła
art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czyli 207 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych) zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.
Zamawiający wymaga w przedmiotowym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % wartości umowy brutto zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z projektem umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniui zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych,
przedstawicieli Wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu
zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania
danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie
rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielnie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
— nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
4. 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z:
1. Art. 22 ust. 1 pkt 1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Wymagane dokumenty lub oświadczenia: Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ)
2. Art. 22 ust. 1 pkt 2) posiadanie wiedzy i doświadczenia,
Wymagane dokumenty lub oświadczenia: Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały
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wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do
siwz).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został
przedstawiony w Rozdziale V pkt 1 SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
3. Art. 22 ust. 1 pkt 3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
Wymagane dokumenty lub oświadczenia: Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (zał. Nr 3 do SIWZ)
4. Art. 22 ust. 1 pkt 4) sytuacja ekonomicznej i finansowej.
Wymagane dokumenty lub oświadczenia:
1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonego w
Rozdziale V pkt 1 SIWZ,
złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają
Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, którego dotyczą;
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie potwierdzającej spełnienie
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonego w Rozdziale V pkt 1 SIWZ, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, złożoną w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają
Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, którego dotyczą;
Zobowiązanie(a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, złożone w formie oryginału przez ten podmiot;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
4.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca
składa następujące dokumenty:
4.2.1.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ);
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w ich imieniu składa go pełnomocnik tych
Wykonawców.
4.2.2.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, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
którego dotyczą;
4.2.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego dotyczą;
4.2.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego dotyczą;
4.2.5.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego dotyczą;
4.2.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego dotyczą;
4.2.7. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 5 do SIWZ)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z
tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
którego dotyczą;
4.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
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b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymagane dokumenty lub
oświadczenia:
1) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę potwierdzającą spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonego w
Rozdziale V pkt 1 SIWZ,
złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają
Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, którego dotyczą;
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie potwierdzającej spełnienie
warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonego w Rozdziale V pkt 1 SIWZ, wystawioną
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, złożoną w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają
Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę, którego dotyczą;
Zobowiązanie(a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia (jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), sporządzone wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, złożone w formie oryginału przez ten podmiot;
W przypadku, gdy informacje te będą zawierały dane w walucie innej niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP z
dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca przedstawi opłaconą polisę ubezpieczeniowa lub inny dokument z którego będzie wynikać, iż jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 1 000 000 PLN.
2) Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
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dat wykonania i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został
przedstawiony w Rozdziale V pkt 1 SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co
najmniej dwa zamówienia na:
1) dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż
kwota 2.000.000 PLN
2) dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz dostawą oprogramowania
PACS i RIS o wartości nie mniejszej niż kwota 2.500.000 PLN.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 70
2. Jakość. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SzNSPZOZ.N-ZP.372-18/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.8.2015 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 20.8.2015 - 9:30
Miejscowość:
Lublin, ul. Abramowicka 2 Sala Konferencyjna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Lubelskiego.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą dokumenty wyszczególnione w Rozdziale V Pkt 4.4.
Dodatkowe dokumenty, które muszą zostać złożone zgodnie z Rozdziałem V Pkt 4.5.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale
VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została ona przesłana faksem lub droga
elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została ona przesłana w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punkcie 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.7.2015


