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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:68897-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Gubin: Aparatura rentgenowska
2016/S 042-068897
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Kresowa 258, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SPZOZ 66-620
Gubin, ul. Kresowa 258, I piętro, pokój 113, Osoba do kontaktów: mgr Eugeniusz Błauciak,
Gubin 66-620, POLSKA. Tel.: +48 502908609. Faks: +48 684558070. E-mail: major53@op.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.1.2016, 2016/S 021-032817)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33111000
Aparatura rentgenowska
Zamiast:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia).
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 130,00 PLN na
całość zamówienia.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
8) oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (według załącznika nr 8 do SIWZ). W przypadku złożenia oświadczenia o
przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów
należących do grupy kapitałowej do której przynależy,
9) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z
udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców
wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdział V pkt 6 odpowiednio do złożonego
oświadczenia (według załącznika nr 9 do SIWZ),
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąść udział
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 ze zm.)spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww ustawy. W
celu wykazania spełniania ww warunku należy złożyć: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia –
nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania ww warunku należy złożyć: W postępowaniu mogą wziąść udział wykonawcy,którzxy nie
podlegaja wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r.
nr 113. poz. 759 ze zm.)spełniają warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 ww ustawy. Wykonawca zobowiązany
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jest do wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 dostawami
odpowiadającymi swoim charakterem dostawą stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia –
nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.3.2016 – 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
25.3.2016 – 12:00.
Powinno być:
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Do 30 września 2016 r.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18 500 PLN na
całość zamówienia.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
8) oświadczenie o przynależności lub nie, do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z 29.1.2004
Prawo zamówień publicznych (według załącznika do SIWZ). W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do
grupy kapitałowej Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz podmiotów należących do grupy
kapitałowej do której przynależy,
9) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z
udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców
wówczas do oferty należy dołączyć oświadczenie (według załącznika do SIWZ),
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział
wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) spełniają warunki i wymagania określone wart. 22 ust. 1 ww. ustawy. W celu
wykazania spełniania ww warunku należy złożyć: opłaconą polisę na kwotę min. 550 000 PLN, a w przypadku jej braku,
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia –
nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania ww. warunku należy złożyć: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113,
poz. 759 ze zm.)spełniają warunki i wymagania określone w art. 22 ust. 1 ww. ustawy. Wykonawca zobowiązany jest
do wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawie
o wartości min. 550 000 PLN odpowiadającą swoim charakterem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia wraz z
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podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa lub usługa została wykonana,
oraz załączeniem dowodu, czy została wykonane lub jej wykonywana należycie.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia –
nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
30.3.2016 – 12:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.3.2016 – 12:00.
Otwarcie jest jawne.
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