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Aleksandrów Łódzki: Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie 

Łódzkim 

Numer ogłoszenia: 270080 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015 
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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Aleksandrowie Łódzkim , ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. 

łódzkie, tel. 42 7120026, faks 42 7127711. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.aleksandrow-lodzki.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: Dostawa sprzętu medycznego 

dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Aleksandrowie Łódzkim, 

zgodnie z przedstawionym opisem technicznym przedmiotu zamówienia oraz minimalnymi 

parametrami - załącznik nr 4 do SIWZ, podzielona na następujące pakiety: Pakiet nr 1 - 

analizator biochemiczny - 1 szt. Pakiet nr 2 - wirówka laboratoryjna - 2 szt. Pakiet nr 3 - 

aparat do automatycznego odczytu OB - 1 szt. Pakiet nr 4 - mikroskop laboratoryjny- 2 szt. 

Pakiet nr 5 - fotel do pobierania krwi - 1 szt. Pakiet nr 6 - stół do pielęgnacji noworodków - 1 

szt. Pakiet nr 7 - A) Pipety o stałej pojemności -1 komplet B) Pipeta o zmiennej pojemności - 

1 szt. Pakiet nr 8 - Sprzęt rehabilitacyjny: A) schodki rehabilitacyjne - 1 szt. B) materac 

korekcyjny składany 180/90/5 CM - 3 szt. C) zestaw do trakcji kręgosłupa szyjnego i 

lędźwiowego- 1 szt. Pakiet nr 9 - waga lekarska z funkcją pomiaru tkanki tłuszczowej z 

http://www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl/s/bip


atestem medycznym- 1 szt. Pakiet nr 10 - Ultrasonograf klasy Premium z 5 głowicami- 1 szt. 

2. Oferowane urządzenia nie mogą posiadać kodów serwisowych lub innych zabezpieczeń. 

Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji na koszt 

Wykonawcy - zgodnie z zaleceniami producenta, minimum raz do roku (o ile sprzęt tego 

wymaga). Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. 3. Przedstawione w załączniku nr 

4 do SIWZ cechy techniczne przedmiotu zamówienia określają typ wymaganego przez 

Zamawiającego sprzętu (przykład produktu spełniającego oczekiwania). Oznacza to, iż 

oferowany sprzęt musi spełniać określone w załączniku parametry. Parametry urządzeń mogą 

być korzystniejsze, nie mogą być gorsze niż określone w SIWZ. Zamawiający dopuszcza 

zaoferowanie w/w sprzętu lub równoważnego. Niespełnienie choćby jednego z wymogów 

technicznych czy minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie 

oferty. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego 

nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego sprzętu i gwarantuje, że 

przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a wszystkie części składowe 

urządzeń są nowe. 5. Urządzenia muszą posiadać niezbędne okablowanie i inne elementy 

instalacyjne, a wszystkie elementy zestawu muszą być kompatybilne ze sobą. Po 

zweryfikowaniu sprawności działania dostarczonych urządzeń wraz z wyposażeniem zostanie 

podpisany protokół odbioru. Do protokołu Wykonawca załączy instrukcję obsługi w języku 

polskim oraz karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu zamówienia.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 38.43.45.00-1, 38.43.70.00-7, 

33.19.20.00-2, 42.93.11.00-2, 38.51.10.00-3, 33.11.22.00-0, 33.15.00.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10. 

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

 

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

07.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany 

wnieść wadium wyłącznie dla pakietu 1 oraz 10 w wysokości: dla pakietu 1: 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych). dla pakietu 10: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu - przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim: numer konta 88 



8780 0007 0000 4053 1000 0006 z adnotacją: Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w 

Aleksandrowie Łódzkim dot. pakietu nr ..., -poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym - gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego 

terminu składania ofert, -gwarancjach bankowych - gwarantowane na okres minimum 30 dni 

licząc od ostatecznego terminu składania ofert, -gwarancjach ubezpieczeniowych - 

gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, -

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, 

poz. 620). 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego 

wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek 

bankowy Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości należy załączyć w formie oryginału do oferty. Dokument w 

formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje 

jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 6. Wykonawca, który nie wniesie 

wadium zostanie z postępowania wykluczony, a jego oferta uznana za odrzuconą. 7. 

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 8. Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 

jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający 

zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 

ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Wykonawca, 

którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 

przypadku, gdy: -Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -

Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw, 

listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 Ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

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 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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: 

 inne dokumenty 

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do 

oferty: 1.1. Dokumenty poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt 

medyczny) posiadają, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 

20.05.2010 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) pozwolenia dopuszczenia do 

obrotu lub podlegają wpisowi do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów 

odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, (jeśli 

obowiązuje, w przeciwnym razie prosimy uzasadnić brak wpisu) 1.2. Dokumenty 

poświadczające, że wyroby medyczne (oferowany sprzęt medyczny) posiadają 

deklarację zgodności producenta oraz certyfikat CE wydany przez jednostkę 

notyfikowaną zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG, 1.3. Dokumenty potwierdzające, 

że wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem oferowanego zestawu 

(oferowany sprzęt medyczny)oraz posiada autoryzację producenta do świadczenia 

usług serwisowych, w tym do dostawy i instalacji oryginalnych części zamiennych 

na terenie Polski. 1.4. Dokumentację techniczną z parametrami, umożliwiającą 

weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego 

określonymi w SIWZ. 

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 - Gwarancja - 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 

Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wycofania lub wstrzymania 

dystrybucji przedmiotu umowy, który Wykonawca zaoferował w ofercie i niemożności 

dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący 

następcą urządzenia pierwotnie zaoferowanego o identycznych lub lepszych parametrach. 

Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć u Zamawiającego 

oświadczenie potwierdzające niemożność dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące 

model i typ urządzenia proponowanego wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych 

parametrów wymaganych. Brak sprzeciwu zamawiającego w okresie 2 dni od otrzymania 

oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę urządzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.spzoz.aleksandrow-lodzki.pl/s/bip 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. 

Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki,pokój 57.. 

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

ofert: 21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Aleksandrowie Łódzkim ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 95-070 Aleksandrów Łódzki, pokój 

57.. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Przebudowa wraz z zakupem sprzętu medycznego dla SPZOZ 

w Aleksandrowie Łódzkim w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców 

Gminy Aleksandrów Łódzki jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa V - 

Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia. 

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 

 

 


