Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45, woj. świętokrzyskie, pow. m. Kielce
tel. (0-41) 367-13-39, fax (0-41) 366-00-14

ogłasza przetarg na
zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania – klasy
wysokiej, aparatu do znieczulania klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii
Znak sprawy EZ/ZP/103/2010
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 196982-2010 z dnia 06.07.2010 r.
Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj Zamówienia:

Dostawy

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Składanie ofert częściowych:

NIE

Ilość zadań:

1

Termin realizacji zamówienia:

Do 10 dni licząc od daty podpisania umowy.

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Kryteria wyboru
ofert i ich znaczenie:

Cena -100%

Uprawniony do kontaktu
z Wykonawcami:

Anna Konarska tel/fax. 041 367-13-39, 366-00-14

Miejsce składania ofert:

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce - SEKRETARIAT

Termin składania ofert: 15.07.2010r do godziny 11 : 00
Termin otwarcia ofert: 15.07.2010r o godzinie 11 : 30 -SALA KONFERENCYJNA Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego
Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej (http://bip.wszzkielce.pl).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie – w celu spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać się
wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane
należycie – tj..: co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym
przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto każda.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.
Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.
Oferty będą badane w dwóch etapach:
Etap I – czy wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz.U.z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i tym samym nie podlega wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,
Etap II – czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w w/w ustawie, jak również SIWZ i tym samym nie podlega
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy.
Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu – na podstawie złożonych przez
wykonawcę dokumentów i oświadczeń). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w
postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
Zamówienie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza udzielać zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów.

