
Ełk: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
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: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 
96 50, faks 087 621 96 33.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu 
medycznego w formie płatności ratalnej- rozłożenie zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia na 36 równych, 
comiesięcznych rat, tj. przez okres 3 lat Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 6-10 z 
podziałem na 5 pakietów - szczegółowe warunki opisane w § 5 złącznika nr 2 do SIWZ..
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.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
 Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: nr pakietu, którego dot. Pakiet 1 - 2000 zł 

(słownie: dwa tysiące zł 00/100) Pakiet 2 - 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) Pakiet 3 - 1000 zł (słownie: jeden 
tysiąc zł 00/100) Pakiet 4 - 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100) Pakiet 5 - 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł 
00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110 0000 0103 
8710 do terminu składania ofert..

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
 Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Dostawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem

wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem tj. tożsame lub 
podobne dostawy stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz wartości wartości brutto nie mniejszej niż 50 % 
złożonej oferty oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie; 
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 2) SIWZ.(wypełnić Załącznik nr 4: Formularz dostaw)

 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale V pkt. 1 ppkt 1)

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:
 wykaz wykonanych, 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,
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;

 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)  Katalog lub  kopie  tych  stron katalogu  lub inne materiały producenta,  na których  będą  zawarte  wyczerpujące
informacje dotyczące oferowanego sprzętu/oferowanych mebli potwierdzających spełnienie parametrów, (oznaczyć nr
pakietu i pozycji, której dotyczą) 2) Dokument potwierdzający, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest
do obrotu w Polsce zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 nr 107 poz. 679)
i przepisami wykonawczymi do oferty należy dołączy: a) Dla wyrobów klasy I - deklaracje zgodności CE; b) Dla
wyrobów klas: I z funkcja pomiarową, I jałowej i IIa - deklaracje zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej,
biorącej udział w ocenie zgodności; c) Dla wyrobów klas: II b i III - Certyfikat CE

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Uzupełniony formularze : a) załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty b) Załącznik nr 2: Projekt umowy c) Załącznik nr 3: 
wzór oferty d) Załącznik nr 4: formularz dostaw e) Załącznik nr 5: oświadczenie art.22, art.24 f) Załączniki od nr 6 oraz 10 (jeśli 
dotyczą)

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: kryteria w załaczniku.
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
1. Strony dopuszczają zmianę treści niniejszej umowy, w trybie i na zasadach określonych w art. 144 ust.1 ustawy PZP, w 
następujących przypadkach: a) zmiany stron umowy wynikających z następstwa prawnego, b) zmiany stawki podatku VAT, przy 
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te następują z mocy prawa i obowiązują 



od dnia wejścia w życie wprowadzających je przepisów. c) zmiany ceny przedmiotu umowy, jeżeli jest ona korzystna dla 
zamawiającego. d) zmiany warunków dotyczących możliwości postawienia pozostałych do zapłaty rat wynikających z umowy w 
przypadku bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległości będących równowartością 3-ch miesięcznych rat z określeniem 
dodatkowego terminu do spłaty zaległości w wymiarze min. 90 dni, za zgoda stron umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 
umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.; ul. Baranki 24; 
19-300 Ełk ; pok. 0/27A.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2015 godzina 10:30, 
miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.; ul. Baranki 24; 19-300 Ełk ;Sekretariat pok. 504.
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: .
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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do laparoskopii.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw do endoskopii.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kolonoskop.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. Termin dostawy przedmiotu zamówienia - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat USG.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. Ocena parametrów technicznych - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat USG.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 42.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1. Cena - 90
 2. Ocena parametrów technicznych - 10

   
Data publikacji: 26.10.2015r.


