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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zozbol.pl

Bolesławiec: Dostawa różnego sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 136602  2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu , ul. Jeleniogórska 4, 59700 Bolesławiec,
woj. dolnośląskie, tel. 75 7380225, faks 75 738 00 13 75 738 02 01.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu
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: Dostawa różnego sprzętu medycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa różnego sprzętu medycznego z podziałem na 4 zadań. Zadanie nr 1  Dostawa aparatu EKG (sztuk
1) Zadanie nr 2  Dostawa ssaka elektrycznego (sztuk 2) Zadanie nr 3  Dostawa wózka do przewozu
pacjentów w pozycji leżącej (sztuk 1) Zadanie nr 4  Dostawa wózka zabiegowego (sztuk 1) Zadanie nr 5 
Dostawa wagi łóżkowej (sztuk 1) Zadanie nr 6  Dostawa pompy 1strzykawkowej (sztuk 5) Zadanie nr 7 
Dostawa defibrylatora AED (sztuk 1) Zadanie nr 8  Dostawa respiratora dla dzieci i dorosłych (sztuk 1)
Zadanie nr 9  Dostawa łóżka do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym (sztuk 1) Zadanie nr
10  Dostawa kardiomonitora (sztuk 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do
SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia. 2. Parametry graniczne zamawianego asortymentu zawarte są w
załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku nie spełnienia wartości granicznych przez oferowany asortyment,
oferta zostanie odrzucona. Brak opisu  wpisu w kolumnach  parametry oferowane ...  zostanie
potraktowane, jako niespełnienie parametru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia
wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również
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poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień i  lub ewentualnie przedłożenie stosownych
dokumentów przez Wykonawcę. 3. Okres gwarancji  określony jest w załączniku nr 2. do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.15.009, 33.10.00.001, 33.19.20.002, 33.19.00.008,
33.19.41.100, 33.18.21.000, 33.15.74.009, 33.19.21.209, 33.19.51.004.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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 spełnianiu 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;
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:
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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;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie  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 roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany wyrób medyczny spełnia wymogi Ustawy z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r.; poz. 876 t.j.)  w tym posiada ważne i aktualne na
dzień otwarcia ofert dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP m.in. (jeżeli
dotyczy) Deklaracje Zgodności, Certyfikat CE, Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną,
instrukcję używania wyrobu, dokument potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny został
zgłoszony/wpisany do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich
wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach
medycznych. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie wymaga spełniania powyższego warunku
należy wyraźnie zaznaczyć to w składanej ofercie. Na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,
Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od dnia wezwania, dokumenty potwierdzające spełnienie
powyższego wymogu
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty. 1.1.
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
(Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza Ofertowego na płycie CD lub DVD), 1.2.
Wypełniony i podpisany formularz Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w
zakresie zadań, na które Wykonawca składa ofertę. (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego
Formularza Opis przedmiotu zamówienia na płycie CD lub DVD). 1.3. Dokumenty, z których będzie wynikać
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uprawnienie do podpisania oferty, tj. np. umowa spółki cywilnej w przypadku spółek cywilnych. 1.4.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie 1.3.
załączonych do oferty. W przypadku gdy Wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik, należy dołączyć
do oferty oryginał pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis
takiego pełnomocnictwa. 2. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz, naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych
lub zobowiązał się do ich naprawienia. 3. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielnie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający zastrzega możliwość żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście
przetłumaczonym. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.2. 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, b) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienia; 5.1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5. lit. a), b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2. Jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa pkt. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju,
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
przed notariuszem. Przepis pkt. 5.1 stosuje się odpowiednio. 5.3. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W przypadku Wykonawców
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występujących wspólnie, do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 6.1. SIWZ, zobowiązany jest każdy
z Wykonawców występujących wspólnie. 7. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu  załącznik nr 3 do SIWZ. 8. Ocenę spełniania warunków udziału w
postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i
dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się zgodnie z formułą spełnia 
nie spełnia. 9. Jeżeli wymagane przez zamawiającego kwoty określone w opisie sposobu oceny warunku
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej będą wyrażone w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut
obcych) obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a w przypadku braku takiego dnia, w dniu najbliższym dniowi zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

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:
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5. do
niniejszej SIWZ. 2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w
postanowieniach umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zozbol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu; 59700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska 4 (Budynek Administracji  pok. nr 13) lub za zaliczeniem
pocztowym. Koszt 45.00 PLN.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2016
godzina 09:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59700 Bolesławiec
(Budynek Administracji  Sekretariat, pok. nr 1; Sekretariat pracuje w dni robocze w godzinach od 8.00 do
15.30).
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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

ZAŁĄCZNIK I  INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa aparatu EKG (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.15.009.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  80
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa ssaka elektrycznego
(sztuk 2).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.001.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  85
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  15

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wózka do przewozu
pacjentów w pozycji leżącej (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.008.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  65
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  35

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wózka zabiegowego
(sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.008.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  65
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  35

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wagi łóżkowej (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.008.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  90
2. Ocena okresu gwarancji  10

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pompy infuzyjnej 1
strzykawkowej (sztuk 5).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.100.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  80
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  20

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa defibrylatora AED (sztuk
1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.21.000.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  75
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz okresu gwarancji  25

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa respiratora dla dzieci i
dorosłych (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.74.009.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136602&rok=20160530
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1. Cena  60
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia  40

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa łóżka do intensywnej
terapii z materacem przeciwodleżynowym (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.21.209.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  60
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia  40

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kardiomonitora (sztuk 1).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.51.004.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena  60
2. Ocena techniczna przedmiotu zamówienia  40

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=136602&rok=20160530
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