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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270233-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Urządzenia medyczne
2013/S 155-270233
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
Osoba do kontaktów: Dariusz Fross, Iwona Stachowiak
63-400 Ostrów Wielkopolski
POLSKA
Tel.: +48 625951118
E-mail: zamowienia@szpital.osw.pl
Faks: +48 627362909
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.osw.pl
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
Podmiot prawa publicznego

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:
Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów
Wielkopolski.
Kod NUTS PL416
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
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części zwanych
pakietami.
1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry, właściwości oraz spełniał funkcje
opisane w załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika należy wypełnić zgodnie z opisem, podpisać i
złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać żadnych zmian z wyjątkiem
dopuszczalnych na podstawie zapisów siwz i udzielonych wyjaśnień, jeżeli zamawiający udzieli wyjaśnień co do
treści siwz.
Do oferty należy dołączyć również komplet oryginalnych materiałów producenta (np. foldery katalogowe,
itp) potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego określone w
załączniku nr 2.
2. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone
do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.
2010.107.679 z późniejszymi zmianami ), co należy potwierdzić poprzez dołączenie do oferty oświadczenia
złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
3. Zmawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy dołączyć:
1.1. załącznik do siwz nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.2. załącznik do siwz nr 5 – oświadczenie o dopuszczeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i używania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. komplet oryginalnych materiałów producenta (np. foldery katalogowe, itp) potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 2.
4. Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów oraz na podstawie oferty wykonawcy zamawiający
dokona oceny spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 200 000 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
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: Aparat EKG z podstawą jezdną - 2 szt., Ergometr rowerowy - 1 szt, Holter
ciśnienia RR - 1 szt szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we
wzorze umowy - załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę 3 szt pulsoksymetrów mobilnych szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do
SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy - załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Pakiet nr 3
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33100000
3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: wózek do transportu chorych - 2 szt. , wózek do przewozu zwłok 1 szt. , łóżko
kardiologiczne - 15 szt. , łóżko kardiologiczne intensywnej opieki medycznej - 10 szt. , stolik przyłóżkowy
- 35 szt. , kozetka do echokardiografii - 2 szt. , taboret lekarski - 2 szt. , fotel do pobierania krwi - 1 szt. ,
kozetka lekarska - 2 szt. , stolik zabiegowy - 2 szt. , stojak na kroplówki - 3 szt. , wózek anestezjologiczny - 2
szt. , wózek do diatermii - 1 szt. szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach
opisanych we wzorze umowy - załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 4
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: ssak elektryczny - 2 szt. , zestaw do reanimacji z laryngoskopem - 2 szt.
szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 5
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostaw aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: pompa infuzyjna — 60 szt. , stacja dokująca 10 szt. , pompa objętościowa — 2
szt. szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy —
załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 6
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33100000
3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: kardiomonitor — 10 szt. , centrala monitorująca — 1 szt. , defibrylator — 4 szt.
szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy —
załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Pakiet nr 7
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje modernizację systemu holterowskiego z rejestratorami — 4 szt. szczegółowo opisaną w
załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy — załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Pakiet nr 8
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: respirator stacjonarny — 1 szt. , respirator transportowy — 1 szt. szczegółowo
opisane w załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy — załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Pakiet NR 9
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: stymulator jednojamowy — 2 szt. szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do
SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy — załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
Nazwa: Pakiet nr 10
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres
Zamówienie obejmuje dostawę: lampa zabiegowa — 1 szt. , waga kolumnowa — 5 szt. szczegółowo opisane w
załączniku nr 2 do SIWZ na warunkach i zasadach opisanych we wzorze umowy — załącznik nr 4.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30.370,00 PLN w przypadku złożenia oferty na wszystkie
części lub w przypadku składania ofert częściowych w wysokości:
Pakiet nr 1: - wadium : 700,00 PLN
Pakiet nr 2: - wadium : 70,00 PLN
Pakiet nr 3: - wadium : 8.000,00 PLN
Pakiet nr 4: - wadium : 200,00 PLN
Pakiet nr 5: - wadium : 3.500,00 PLN
Pakiet nr 6: - wadium : 13.000,00 PLN
Pakiet nr 7: - wadium : 1.100,00 PLN
Pakiet nr 8: - wadium : 3.000,00 PLN
Pakiet nr 9: - wadium : 250,00 PLN
Pakiet nr 10: - wadium : 550,00 PLN
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.
zmianami ).
3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: prowadzony
przez Bank Zachodni WBK S.A. O/Ostrów Wlkp. o numerze 85 1090 1160 0000 0000 1601 0550. Przelew
należy zatytułować ,,Wadium FDZP/20/13 - Pakiet nr ..... “.
5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6.Wadium w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany rachunek
bankowy.
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III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Płatność wynagrodzenia za dostawę, montaż oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia przez Dostawcę
nastąpi na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, w formie
przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadzie art. 23 Ustawy Pzp. W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (tzw. Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W pełnomocnictwie należy wskazać wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o
zamówienie, szczegółowo określić prawa i obowiązki wynikające z pełnomocnictwa.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał parametry,
właściwości oraz spełniał funkcje opisane w załączniku nr 2 do siwz. Formularz załącznika należy wypełnić
zgodnie z opisem, podpisać i złożyć wraz z ofertą. W opisie poszczególnych pozycji nie można wprowadzać
żadnych zmian z wyjątkiem dopuszczalnych na podstawie zapisów siwz i udzielonych wyjaśnień, jeżeli
zamawiający udzieli wyjaśnień co do treści siwz.
Do oferty należy dołączyć również komplet oryginalnych materiałów producenta (np. foldery katalogowe,
itp) potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego określone w
załączniku nr 2.
2. Zamawiający wymaga, aby wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia zostały wprowadzone
do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz.U.
2010.107.679 z późniejszymi zmianami ), co należy potwierdzić poprzez dołączenie do oferty oświadczenia
złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.
3. Zmawiający oceni spełnianie przez przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Do oferty należy dołączyć:
1.1. załącznik do siwz nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
1.2. załącznik do siwz nr 5 – oświadczenie o dopuszczeniu przedmiotu zamówienia do obrotu i używania
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.3. komplet oryginalnych materiałów producenta (np. foldery katalogowe, itp) potwierdzające, że oferowany
przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego określone w załączniku nr 2.
4. Na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów oraz na podstawie oferty wykonawcy zamawiający
dokona oceny spełnienia przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych w siwz.
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego
należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę upoważnioną do działania w imieniu wykonawcy.

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 udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1
Ustawy Pzp, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie
spełnia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie
spełnia.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie
spełnia.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w odniesieniu do postawionego warunku. Zamawiający
dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie
spełnia.
- oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp.
1. Zgodnie z art. 44 Ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art 22 ust 1 do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust
1 Ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Jeżeli wykonawca w celu realizacji zamówienia będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
dodatkowo składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokument należy złożyć w formie oryginału.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, złożone na formularzu
stanowiącym załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
b) 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
ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) 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;
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f) 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.
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo
informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej złożoną na formularzu stanowiącym załącznik
nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów:
a) o których mowa w pkt 2.b-d,f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
– 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
b) o których mowa w pkt 2.e,g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 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.
6. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej z oryginałem przez wykonawcę.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 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.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny
spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym
zakresie.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie.

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
Najniższa cena

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:
FDZP/20/13

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
20.9.2013 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

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: 20.9.2013 - 12:30
Miejscowość:
Ostrów Wielkopolski
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Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa.
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

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób,
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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 internetowe,
c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w art 182 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi się w terminie 10dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczegółowe regulacje w zakresie wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI art. 179 i nast.
ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
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Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.8.2013

10/08/2013
S155
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

12/12

