
Lublin: Zakup sprzętu medycznego
Numer ogłoszenia: 388842 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie , ul. Spadochroniarzy 8, 20-043 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5337790, faks 081 
5337800.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.lublin.pl

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: Zakup sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa fabrycznie nowego - rok produkcji 2013 sprzętu medycznego - defibrylatorów szt. 2 dla potrzeb 
zespołów ratownictwa medycznego WPR SP ZOZ w Lublinie, szczegółowo określonego w opisie przedmiotu 
zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dalej 
zwanej SIWZ: 1. Warunki serwisowania sprzętu: 1) Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu medycznego na terenie Polski. 2. Warunki gwarancji: 1) Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca na przedmiot zamówienia udzielił min. 24 m-cy okresu gwarancji od daty podpisania 
protokółu zdawczo-odbiorczego. 2) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji 
bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnie z instrukcją obsługi. 3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia. 4) 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji 2 bezpłatnych rocznych przeglądów 
serwisowych (w 1 i w 2 roku użytkowania) potwierdzonych wpisem do dokumentacji sprzętu. 5) Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia zastępczego urządzenia na czas naprawy trwającej dłużej niż 
72 godzin. 6) W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia, przy zgłaszaniu 
czwartej Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe. 7) Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas napraw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia będzie 
przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia: w 
zakresie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W zakresie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W zakresie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W zakresie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W zakresie spełnienia tego warunku Wykonawca przedłoży podpisane oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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  potwierdzenie,  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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• 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 wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 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:

• 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 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 -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 
miesiące 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.4.3.2)

• 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 - 
wystawione  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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać 
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, 2. Formularz - 
opis przedmiotu zamówienia-wymagania techniczne sprzętu medycznego, 3. Formularz cenowy - wycena 
przedmiotu zamówienia, 4. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom

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: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.pogotowie.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego 
w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, pok. 201.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 
godzina 09:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 8, pok. 222 - Kancelaria 
WPR SP ZOZ w Lublinie.

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

ZATWIERDZIŁ
       Dyrektor
Zdzisław Kulesza


