
Częstochowa: Wyposa żenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejsk iego Szpitala 
w Częstochowie  

Numer ogłoszenia: 181891 - 2014; data zamieszczenia : 25.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostaw y 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:  SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony , ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa, woj. 
śląskie, tel. 34 370 21 35, faks 34 370 21 35. 
Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zsm.czest.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wyposa żenie modernizowanego Oddziału 
Pediatrycznego Miejskiego Szpitala w Cz ęstochowie. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wyposa żenie 
modernizowanego Oddziału Pediatrycznego Miejskiego Szpitala w Cz ęstochowie. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-5, 33.19.00.00-8, 33.19.21.20-9, 42.12.30.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 26.09.2014. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM  
I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  1. Dotyczy złożenia oferty na Pakiet Nr 1 Przystępując do przetargu 
Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w wysokości 1.544,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset 
czterdzieści cztery zł. 00.100) Wadium może być wnoszone w formie a) pieniądza, b) poręczeń bankowych 
lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń 
udzielanych przez podmioty, o których mowy w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). Dopuszczalne jest 
złożenie wadium w więcej niż jednej formie. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na 
rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BGŻ S.A O/Częstochowa 25 2030 0045 1110 0000 0184 
0230 z dopiskiem Wadium - Wyposażenie modernizowanego Oddziału Pediatrycznego MSZ Wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Dokument o wniesieniu 
wadium w innej formie niż gotówka, oferent dołączy do oferty. Nie wniesienie wadium w wymaganym 
terminie (także na przedłużony okres związania ofertą) w wymaganej wysokości lub formie skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 
nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku : Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku : Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 



III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku : Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku : Zamawiający nie stawia w tym zakresie 
wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający 
dokona oceny na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedło żyć: 

• 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  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 
Oprócz wymienionych dokumentów do składanej oferty należy dołączyć: 1) wypełniony i podpisany 
Formularz asort. -cenowy 2) wypełniony i podpisany druk oferty 3) oświadczenie o podwykonawcach  
4) informacje dot. przynależności do grupy kapitałowej 5) oświadczenie o spełnieniu przez oferowane 
dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego 6) zaakceptowany projekt umowy. 
 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres  
i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
 
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.3) ZMIANA UMOWY  



przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian :  
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym 
zakresie, z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ustawy: 1) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, 
nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkującą 
sukcesją generalną. 2) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami 
umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ. 3) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na 
przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego 
skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem 
nieważności zachowania formy pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian 
umowy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności  
i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.zsm.czest.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Szpital 
Zespolony w Cz ęstochowie przy ul. Mirowskiej 15  Sekcja ds. Organi zacyjnych i Zaopatrzenia 
Pawilon G, pokój nr 14. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:   
04.09.2014 r.  godzina 10:00, miejsce: Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 
Sekcja ds. Organizacyjnych i Zaopatrzenia Pawilon G, pokój nr 1. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1. 
Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Panel przyłóżkowy pojedynczy - 30 szt, 
System przyzywu pacjenta dla 15 sal chorych (30 łóżek) i 12 węzłów sanitarnych. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienie wraz z ilościami określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.10.00.00-5, 33.19.00.00-8. 
Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 26.09.2014. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet Nr 2. 
Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:   
Składane łóżko szpitalne dla rodziców - 17 szt, Stanowisko do pielęgnacji noworodków i niemowląt - 10 szt. 
Szczegółowy opis zamówienia wraz z ilościami został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.19.21.20-9, 33.19.23.00-5. 
Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 26.09.2014. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet Nr 3. 
Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Agregat próżni - 1 szt. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami został wyszczególniony w załączniku nr 1 do SIWZ.. 
Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.12.30.00-7. 
Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 26.09.2014. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
 
 
 


