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Lublin: Dostawa �wi�tecznych bonów towarowych 
Numer ogłoszenia: 312020 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowi�zkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ�CY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczy�skiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej , ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7286439. 

Adres strony internetowej zamawiaj�cego: http://www.snzoz.lublin.pl/ 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE�LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj�cego: Dostawa �wi�tecznych bonów towarowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 

�wi�tecznych bonów towarowych w ilo�ci 3693 szt. o nominale 50 zł.. 

II.1.5) 

Okre�lenie przedmiotu oraz wielko�ci lub zakresu zamówie� uzupełniaj�cych  

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie� (CPV): 30.19.97.50-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty cz��ciowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si� zło�enie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 5. 

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

TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

� �������	����� !���	�"�

�������������
�������

����	����	����
	�����	�"���
��������������#$��%

� ������������������������������� ����!����"#$#�

Page 1 of 4

2015-11-19http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=312020&rok=2015-11-19



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre�lonej działalno�ci lub czynno�ci, je�eli przepisy prawa nakładaj� 

obowi�zek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiaj�cy nie formułuje szczegółowych wymaga�. W tym zakresie Wykonawc� obowi�zuje wył�cznie 

zło�enie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

III.3.2) Wiedza i do�wiadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiaj�cy nie formułuje szczegółowych wymaga�. W tym zakresie Wykonawc� obowi�zuje wył�cznie 

zło�enie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiaj�cy nie formułuje szczegółowych wymaga�. W tym zakresie Wykonawc� obowi�zuje wył�cznie 

zło�enie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiaj�cy nie formułuje szczegółowych wymaga�. W tym zakresie Wykonawc� obowi�zuje wył�cznie 

zło�enie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiaj�cy nie formułuje szczegółowych wymaga�. W tym zakresie Wykonawc� obowi�zuje wył�cznie 

zło�enie o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu 

III.4) INFORMACJA O O�WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ� DOSTARCZY	 WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST�POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc� warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o�wiadczenia o spełnianiu warunków udziału w post�powaniu nale�y przedło�y
: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale�y 

przedło�y
: 

� o�wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z wła�ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalno�ci gospodarczej, je�eli 

odr�bne przepisy wymagaj� wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne za�wiadczenie wła�ciwego naczelnika urz�du skarbowego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub za�wiadczenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 

wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
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� aktualne za�wiadczenie wła�ciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze� Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj�ce, �e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, �e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - 

wystawione nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Je�eli wykonawca ma siedzib� lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib� lub miejsce zamieszkania potwierdzaj�cy, �e: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadło�ci - wystawiony nie wcze�niej ni� 6 miesi�cy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo �e uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozło�enie na raty zaległych płatno�ci lub wstrzymanie w 

cało�ci wykonania decyzji wła�ciwego organu - wystawiony nie wcze�niej ni� 3 miesi�ce przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz�ce przynale�no�ci do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów nale��cych do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, �e nie nale�y do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Oferta (zał�cznik nr 1 do siwz). 2. Dokumenty potwierdzaj�ce, �e osoby podpisuj�ce ofert� s� upowa�niaj�ce do 

podejmowania zobowi�za� w imieniu firmy składaj�cej ofert�, o ile nie wynikaj� one z przepisów prawa lub innych 

dokumentów (np. pełnomocnictwo w oryginale lub kopii po�wiadczonej notarialnie). 3. Wykaz wielobran�owych punktów 

handlowych. Wykaz ten b�dzie stanowił podstaw� oceny ofert zgodnie z punktem 4.1 w Rozdziale XIII SIWZ. 4. Wykaz 

punktów handlowych i gastronomicznych o powierzchni powy�ej 15 m2. Wykaz ten b�dzie stanowił podstaw� oceny 

ofert zgodnie z punktem 4.2 w Rozdziale XIII 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: cena oraz inne kryteria zwi�zane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 5  

2 - Ilo�� wielobran�owych punktów handlowych - 60  
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3 - Ilo�� punktów handlowych i gastronomicznych o powierzchni powy�ej 15 m2 - 35  

IV.2.2) 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje si� istotne zmiany postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie� umowy oraz okre�lenie warunków zmian 

Strony przewiduj� mo�liwo�� dokonania zmian postanowie� zawartej umowy pod warunkiem, �e zmiany wynikaj� z: 

wyst�pienia okoliczno�ci, których nie mo�na było przewidzie� przed wszcz�ciem post�powania o udzielenie zamówienia 

publicznego, skutkuj�cych tym, i� zrealizowanie zało�onego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemo�liwe 

lub zmiany te s� korzystne dla Zamawiaj�cego; zmiana nie mo�e spowodowa� zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost�pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 

Specyfikacj� istotnych warunków zamówienia mo�na uzyska
 pod adresem: ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post�powaniu lub ofert: 27.11.2015 godzina 

09:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczy�skiego SPZOZ ul. Abramowicka 2 20-

442 Lublin. 

IV.4.5) Termin zwi�zania ofert�: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si� uniewa�nienie post�powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

�rodków pochodz�cych z bud�etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj�cych zwrotowi �rodków z pomocy 

udzielonej przez pa�stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by
 

przeznaczone na sfinansowanie cało�ci lub cz��ci zamówienia: nie 
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