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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.spzozparczew.pl 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Parczew: Dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług 

medycznych. SPZOZ.V.ZP-3522/15/2012 

Numer ogłoszenia: 134335 - 2012; data zamieszczenia: 20.06.2012 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Kościelna 

136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.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: Dostosowanie SP ZOZ 

w Parczewie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu 

podniesienia jakości świadczonych usług medycznych. SPZOZ.V.ZP-3522/15/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do wymogów określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług 

medycznych, w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, instalacji 

centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji 

wodno-kanalizacyjnej wraz z dostawą urządzeń. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy w branży: 

architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej) na roboty 

budowlane, polegające na dostosowaniu pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby 

pododdziału uzależnień łącznie z zakresem robót uwzględniających wszystkie przyłącza 

wymaganych mediów, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku magazynowego na potrzeby 

pododdziału uzależnień łącznie z wymaganymi przyłączami (sieciami) mediów; 2. Doposażenie 

pomieszczeń budynku uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji w urządzenia 

(w tym, w agregat skraplający chłodzony powietrzem i centralę wentylacyjną) wraz 

z wykonaniem robót budowlanych, polegających na dostosowaniu pomieszczeń budynku 

uzależnień od alkoholu na potrzeby centralnej sterylizacji; 3. Zakup sterylizatorów 

przelotowych parowych; 4. Zakup myjni - dezynfektora do narzędzi chirurgicznych i sprzętu 

anestezjologicznego; 5. Zakup myjni - dezynfektora do mycia wózków i środków 

transportowych; 6. Zakup wózków transportowych; 7. Opracowanie dokumentacji projektowej 

(projekt budowlano - wykonawczy w branży: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji 

sanitarnej i instalacji elektrycznej i gazów medycznych) na roboty budowlane, polegające na 

http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl 20.06.2012                        Strona 2 z 7 

 

dostosowaniu pomieszczeń Budynku Głównego oraz Pawilonu Geriatrii-Psychiatrii do 

wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości 

świadczonych usług medycznych, uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wykonaniem robót 

budowlanych, obejmujących poniżej wymienione: 8. Modernizację oddziału dziecięcego: 

a) wykonanie podłóg z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję, dostosowanie 

pomieszczeń higieniczno - sanitarnych [z podziałem na płeć]), b) wydzielenie pomieszczeń 

porządkowych 9. Modernizację oddziału internistyczno - kardiologicznego; 10. Modernizację 

oddziału położnictwa z neonatologią oraz ginekologicznego (bez mocowania grzejników); 

11. Modernizację oddziału chirurgiczno - urazowego; 12. Modernizację bloku operacyjnego; 

13. Modernizację oddziału geriatrycznego z uwzględnieniem instalacji tlenu medycznego; 

14. Modernizację oddziału psychiatrycznego; 15. Modernizację kuchni; 16. Modernizację 

pomieszczenia przeznaczonego do mycia i dezynfekcji środków transportu; 17. Instalację 

wentylacji w budynku głównym Szpitala; 18. Instalację wentylacji w pawilonie przewlekle 

chorych (geriatria i psychiatria); 19. Wymiana agregatu prądotwórczego obejmuje : 1/ Zakup 

i dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 200kVA z automatycznym rozruchem 

o parametrach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ 2/ Opracowanie projektu technicznego 

zawierającego: a) sposób zasilania obiektów szpitalnych ze stacji ST-23 poprzez rozdzielnię 

NN, b) warunki techniczne współpracy agregatu z odbiornikami elektroenergetycznymi SPZOZ, 

c) zatwierdzone uzgodnienia do odbioru zadania przez dostawcę energii elektrycznej. 

3/ Dostosowanie istniejącego pomieszczenia pod względem budowlanym: a) remont tynków, 

b) malowanie, c) wymiana instalacji elektrycznej. 4/ Posadowienie nowego zespołu na 

istniejącym fundamencie lub wykonanie nowego. 5/ Montaż i uruchomienie agregatu 

/w budynku w miejsce obecnie zainstalowanego agregatu/ z przeprowadzeniem prób i testów, 

przeszkolenie obsługi, przekazanie dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej w języku 

polskim. 6/ Podłączenie istniejących linii kablowych odbioru mocy łączących agregat 

z rozdzielnią bezpieczników /RNN/. 7/ Wykonanie układu wentylacji pomieszczenia /czerpni 

powietrza/ oraz układu wydechowego /wyrzutni spalin/. 8/ Zabezpieczenie szpitala 

w rezerwowe źródło - przewoźny agregat o mocy 200kVA na czas wykonywanych prac 

remontowych.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 45.45.30.00-7, 

45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 33.19.11.00-6, 39.33.00.00-4, 34.91.21.00-4, 

31.12.20.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

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

30.11.2014. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 

000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Warunki wniesienia 

wadium: Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 

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

zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości [t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.]. 4. Wadium wnoszone 

w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 

Parczew; 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym 
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zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 

zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 

ust. 4a i 5 PZP; 3) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 

PZP każdego z tych wykonawców. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Oceny spełnienia tego warunku, Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) w ciągu ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) robotę budowlaną 

obejmującą wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie 

budynku użyteczności publicznej o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto; 

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 (jedną) 

usługę projektową polegającą na sporządzeniu projektu budowlano - wykonawczego 

w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnej, instalacji 

elektrycznej obiektu służby zdrowia o wartości minimum 50 000,00 zł brutto; 

i załączy dokument potwierdzający, że: -roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, -usługi zostały wykonane należycie. 

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, który zawiera jednocześnie dwa elementy, tj. minimum 1 robotę 

budowlaną obejmującą wykonanie robót polegających na budowie, przebudowie lub 

remoncie budynku użyteczności publicznej oraz minimum 1 usługę projektową, 

polegającą na sporządzeniu projektu budowlano - wykonawczego w branży 

architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej obiektu służby zdrowia, 

o łącznej wartości minimum 1 550 000,00 zł brutto, Zamawiający uzna, że 

Wykonawca wykonał zamówienie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże i załączy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone a usługi 

zostały wykonane należycie. 

 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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia z co najmniej 3-letnim 

doświadczeniem zawodowym: a) Kierownika robót w branży konstrukcyjno-

budowlanej, b) Kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
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c) Kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającymi uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w rozumieniu 

ustawy Prawo Budowlane), tzn. przekaże Zamawiającemu informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia tych osób, a także zakresu 

wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wskazane zostaną 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, pełniąc funkcję 

kierowników w poszczególnych branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, 

elektrycznej - wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona 

na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 SIWZ (Wykaz 

osób - załącznik nr 6 do SIWZ, Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6a). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż równowartość 1 

000 000,00 zł. Zamawiajacy uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert w zakresie niezbędnym 

do wykazania spełnienia warunku dotyczacego sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Oceny spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu 

załączonego do oferty o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej 

określonej w Rozdziale V ust. 1 pkt 4 SIWZ. 

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 spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, 

z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego 

zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

 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, jeżeli 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 niż 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 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 
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 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 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 

zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji oraz 

wypełnione wszystkie załączniki. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane urządzenia 

odpowiadają wymaganiom Zamawiającego i spełniają wszystkie parametry techniczne, 

o których mowa w załączniku nr 8 do SIWZ (Parametry techniczne urządzeń) oraz są 

dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, a także są oznaczone znakiem CE 

(posiadają Certyfikat CE) - zgodnie z załącznikiem nr 8a do SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zawiera załącznik nr 10 wzoru umowy wraz 

z załącznikiem nr 1 do umowy. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.spzozparczew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekcja 

Zamówień Publicznych pok. nr 10.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
06.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Parczewie, ul. Kościelna 136, 21-200 Parczew, Sekretariat pokój nr 1. 

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: Umowa realizowana jest w ramach Projektu dofinansowanego ze 

środków UE w ramach Działania 8.3 Ochrona zdrowia, Typ projektów: Ochrona zdrowia - 

projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia ZOZ RPO WL (Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Lubelskiego na lata 2007 - 2013).. 

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 

 
 

                                                                         Podpisał:  
                                                                                                         Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  

                                                                                  mgr Janusz Hordejuk 

 

 

 

 


