
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.psychiatria.com 

 

Rybnik: Dzierżawę i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z 

odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Rybniku 

Numer ogłoszenia: 139385 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 

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: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku , ul. 

Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria.com 

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: Dzierżawę i autoryzowany serwis aparatu: 

biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z 

odczynnikami dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety): - Pakiet 1 - Dzierżawa i 

autoryzowany serwis aparatu biochemicznego wraz z odczynnikami - Pakiet 2 - Dzierżawa i 

autoryzowany serwis aparatu immunochemicznego wraz z odczynnikami.Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia oraz zestawienie parametrów techniczno - użytkowych oferowanego 

urządzenia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. 



Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). Oferowany przedmiot 

zamówienia musi posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie 

Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedstawi, na każde żądanie 

Zamawiającego, aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w 

ramach udzielanych wyjaśnień. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia z 

terminem ważności (przydatności do stosowania) nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia dostawy 

do Laboratorium.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2018. 

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

TECHNICZNYM 

 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu wadium nie obowiązuje 

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: 

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; 

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: 

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

inne dokumenty 

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ulotki informacyjne, broszury, foldery, katalogi, itp.) w 

języku polskim, potwierdzające spełnianie parametrów urządzenia opisanego w Formularzu 

asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 SIWZ). (W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zażądania pełnej dokumentacji obsługowo-serwisowej analizatora i/lub jego 

demonstracje w laboratorium Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca) 

- dotyczy Pakietu 1 oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania ustawy z 

dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) - 

stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 

do SIWZ); oświadczenie, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - 

stosowną deklarację do podpisania przez Wykonawcę zawarto w Formularzu oferty (Załączniku nr 2 

do SIWZ).Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia, na każde żądanie 

Zamawiającego, aktualnych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, także przed rozstrzygnięciem postępowania 

przetargowego w ramach udzielanych wyjaśnień 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 1 do SIWZ; 2)wypełniony Formularz oferty wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią 

specyfikacji i wzorem umowy, o związaniu ofertą - zgodny w treści z wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 2 do SIWZ; 3)pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika 

zakres, podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Firmy (jeżeli 



Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek 

ustanowienia pełnomocnika). 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 90 

2 - parametry techniczne - 10 

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 

Strony postępowania dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto przedmiotu zamówienia wyłącznie 

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, na podstawie pisemnego aneksu do umowy 

pod rygorem nieważności. W przypadku zmiany - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679 z późn. zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza zmianę cen za poszczególne elementy zamówienia. Zmiana cen 

jednostkowych - na podstawie wyników rokowań między Wykonawcą a Zamawiającym lub 

zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji wzrostu cen jednostkowych - zostanie wprowadzona 

do umowy w formie aneksu. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.psychiatria.com 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ Państwowy 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2015 

godzina 13:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień 

publicznych, na II piętrze, w pokoju nr 17, do dnia 02.10.2015 r. do godz. 13.00.. 

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: Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz 

zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w 

formularzu asortymentowo cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ).. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2018. 

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

1. Cena - 90 

2. parametry techniczne - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników oraz 

zagwarantowaniem autoryzowanego serwisu. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet szczegółowo opisany w 

formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do SIZW).. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2018. 

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

1. Cena - 90 

2. parametry techniczne - 10 

 

 

Powrót do głównej strony 

 


