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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zla-chrzanow.pl

Chrzanów: Dostawa błon rtg ogólnodiagnostycznych czułych na światło niebieskie ,do obróbki
automatycznej ,o minimalnej g ęstości nie wi ększej ni Ŝ 0,22 cechuj ące się parametrem: dane

widniej ące na opakowaniu i na błonie po jej wywołaniu (nazwa producen ta, typ błony, oraz numer
produkcji) oraz utrwalaczy i wywoływaczy rtg.

Numer ogłoszenia: 441022 - 2012; data zamieszczenia: 09.11 .2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie , ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie, tel. 0-32 6240325, faks 0-32

6240310.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.zla-chrzanow.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: Dostawa błon rtg ogólnodiagnostycznych czułych na światło niebieskie ,do obróbki automatycznej

,o minimalnej gęstości nie większej niŜ 0,22 cechujące się parametrem: dane widniejące na opakowaniu i na błonie po jej wywołaniu (nazwa producenta, typ

błony, oraz numer produkcji) oraz utrwalaczy i wywoływaczy rtg..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Lp. Rodzaj materiału. Rozmiar Wielkość opakowania Planowana wielkość zakupu

1. Błony rtg do folii o podłoŜu niebieskim 18 x 24 100szt. 40 opakowań 2. Błony rtg do folii o podłoŜu niebieskim 24 x 30 100szt. 45 opakowań 3. Błony rtg do

folii o podłoŜu niebieskim 30 x 40 100szt. 43 opakowań 4. Błony rtg do folii o podłoŜu niebieskim 35 x 35 100szt. 37 opakowań 5. Błony rtg do folii o podłoŜu

niebieskim 43 x 35 100szt. 45 opakowań 6. Błony rtg do folii o podłoŜu niebieskim 13 x 18 100szt. 15 opakowań 7. Błony zębowe o czułości E lub F 3 x 4

150szt. 22 opakowań 8. Utrwalacz do obróbki automatycznej 20 l x2 47 opakowań 9. Wywoływacz do obróbki automatycznej 20l x 2 47 opakowań.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.35.41.10-3, 24.93.12.30-0, 24.93.12.40-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYC H WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

poprzez wykazanie : iŜ Wykonawca został zarejestrowany we właściwym ,ze względu na formę organizacyjna ,w jakiej prowadzi działalność
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,rejestrze ( aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jeŜeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej)

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na potwierdzenie spełnienia warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć Oświadczenie w trybie art.22 ustawy -Prawo zamówień

publicznych , o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 2 4 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o

spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyklucze niu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć:

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1

pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADA JĄ

OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiada ją określonym wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub

specyfikacjom technicznym

zaświadczenie niezaleŜnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeŜeli zamawiający

odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Atest dopuszczenia do obrotu

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których pona d 50 % pracowników stanowi ą

osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.
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IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zla-chrzanow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.

(32) 624 03 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 22.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zakładu

Lecznictwa Ambulatoryjnego II piętro 32-500 Chrzanów ul. Sokoła19 tel/fax.(32) 624 03 10.

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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznani a środków pochodz ących z bud Ŝetu

Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


