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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
wl,t w,wo m p.wlocla we k. pl

Włocławek : Pierwsze vvyposażen ie nowej s iedzi by Wojewódzkieg o Oś rod ka
Medycyny Pracy we Włocławku ZPl6l2014

Numer ogłoszenia: 249447 - 2a1tr.1. data zamieszczenia: a212.2014
OGŁOSZENIE O ZAMOW|EN|U - dostawy

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKGJA l: ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA lADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Wyszyńskiego21, 87-800 Włocławek, woj.

kujawsko-pomorskie, tel. 54 413 69 00, faks 54 413 69 41,

Adres strony internetowej zamawiającego : www.wom p.wloclawek. pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu

zaku pów: www.womp.wloclawek

l. 2) RODZAJ ZAMAWAJĄGEGO : Samodziel ny publicz ny zakład opieki zdrowotnej,

sEKcJA ll: PRzEDMloT ZAMÓWIENIA

l1.1) oKREŚLENIE PRzEDMloTU zAMoWlENlA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu prizezzamawiającego: Pienłsze wyposażenie nowejsiedziby

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku ZPl6l2014,

l1.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pierwsze wyposażenie nowej siedziby

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wocławku. Szczegółowy opis pzedmiotu zamówieniawrazz

wielkością izakresem został pzedstawiony w SlWZ,.

I1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39,15.00.00_8,38.42.31.00_7, 33.19,00,00-8, 33,,18,21,00-0,

33.15.60.00-8,

l1.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeĘ częściowej: tak, liczba części: 4,

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeĘ wariantowej: nie,

l1.2) CZAS TRWANIA ZAMOW|ENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 15.

SEKGJA lll: |NFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FlNANsoWYM l TEGHNICZNYM

ll1.1) WAD!UM
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lnformacja na temat wadium: NlE DOTYCZY

ll1.2) zALl'czKl

ll1.3) WARUNK| UDZIAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzlałalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spelnienia tego warunku. \Afikonawca

potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu popzez złożenie oświadczenia (załączniknr 2

do SlWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia,

ll1.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawialący nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, \Ąkonawca

potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu popzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2

do Sl\M)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.

Il1.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. \Ań7konawca

potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu popzez złożenie oświadczenia (załączniknr 2

do SlWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.

ll1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄący nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku, Vlłkonawca

potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu popzez złożenie oświadczenia ( załącznik nr 2

do SlWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.

lI!.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZamawiĄącv nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. \Atlkonawca

potwierdza spełnieniewarunku udziału w postępowaniu popzez złożenie oświadczenia(załączniknr2

do SlWZ)Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły: spełnia - nie spełnia.

ll1.4) lNFoRMAcJA o oŚWtADczENIAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

N|EPoDLEGANIA WYKLUGZEN|U NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1 USTAWY

!!1.4.1) W zakresie wykazania spełniania pzez wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłoĘć:

ll1,4.2) W zakresie potwierdzenia niepodIegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 't ustawy, należy

pzedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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o aktualny odpis z właściwego Ęestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeźeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Ęestru 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 pzed

uplywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,

przedkłada:

ltt.4.3.1) dokument wystawiony w kĘu, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

o nie otwańo 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 ofeń;

llt.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

r 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;

!l1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1.5)

a) Foldery poglądowe oferowanych produktów b) Oświadczenie o spełnieniu pzez pzedmiot zamówienia

wszystkich wymagań i warunków wprowadzonych ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 mĄa 2010r. ( Dz. U

nr 107, poz.679 zezm.), -załącznik nr 6 do S|WZ

SEKCJA lV: PROCEDURA

lv.l ) TRYB UDZIELENIA zAMoWENlA

M.r.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

lv.z) KRYTERIA ocENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 -Cena-97

2 - Termin realizacjizamówienia - 3

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeĄt, na podstawie

któĘ dokonano wyboru wykonawcy:.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o ań. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień

zawańej umowy w przypadku, gdy: a) nastąpi obniżenie ceny; b) nastąpią zmiany osób wskazanych przez stronY
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do realizacji umowy. zmiana umowy może nastąpić na podstawie pisemnego wniosku, w którym należy

umotywować zasadność proponowanych zmian. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowY, z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,

lV.4) lNFoRMAcJE ADMINISTRACYJNE

tv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.womp,wloclawek. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki OŚrodek

Medycyny pracy we Włocławku, ul. V[szyńskiego21, 87-800 Włocławek, sekretariat.,

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tub ofeŃ:.10,12,2014

godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, ul. \Ań7szYńskiego 21, 87-800

Wocławek, sekretariat, ( budynek adm in istracj i )..

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń),

,v.4.17|Gzy 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

CZĘŚC Nr: 1 NMWA: Aparat do miezenia ciśnienia..,

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat do mierzenia ciŚnienia szt. 10

Szczegółowy opis pzedmiotu zamówienia w SIWZ,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.42.31.00-7,

3) Gzas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15,

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria auiązane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. Termin realizacjizamówienia - 3

CZĘŚC Nr:2 NAZWA:Zadanie 2 AparatAmbu..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat Ambu - 1 szt. Szczegółowy

opis pzedmiotu zamówienia w SlWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 33.19.00,00-8, 33,18,21,00-0,

3) Czas truvanla lub termin wykonania: Okres w dniach: 15,

4) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. Termin realizacji zamówienia - 3

CZĘŚC Nr: 3 NAZWA:Zadanie 3 Aparat krzyżowy.

1) Krótkiopis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat krzyŻov,ty 1 szt. Szegołowy
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opis pzedmiotu zamówienia w SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 33.15.60.00-8.

3) Czas tnrania lub termIn wykonania: Okres w dniach: 15.

4) Kryter|a oceny ofeń: cena oraz inne kryteria ałliązane z pzedmiotem zamówienia:

1. Cena - 97

2. Termin realizacjizamówienia - 3

CZĘŚC Nr:4 NAZUi|A:Zadanie 4 Miemik czasów reakcji..

1) Krótki opis ze wskazantem wielkości lub zakresu zamówienia: Miemik czasÓw reakcji 1 szt.

Szegóbwy opis pzedmiotu zamówienia w Sl\Ąż,

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.60,00-8.

3) Gzas trwania lub termin wfkonanla: Okres w dniach: 15.

4} Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteńa m,iąane z przedmiotem zamówienia:

'l. Cena - 97

2. Termin realizacjizamówienia - 3
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