
Radom: Dostawa sprz ętu medycznego i rehabilitacyjnego dla 

radomskich domów pomocy społecznej  

Numer ogłoszenia: 105387 - 2011; data zamieszczenia : 04.04.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" , ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3448689, faks 0-48 3448689. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.dpsnp.pilicka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego dla radomskich domów pomocy społecznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

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

zamówienia jest dostawa sprzetu medycznego i rehabilitacyjnego:lodówki - szt.2, podnośnik 

rehabilitacyjny - szt.1, wanna rehabilitacyjna - szt.1, Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, 

zawierający rodzaj sprzetu został zawarty w Rozdziale I - SIWZ. Wymieniony sprzęt powinien być 

fabrycznie nowy, nieużywany, nie uszkodzony, wolny od wad, nie obciążony prawami osób 

trzecich.Sprzet powinien byc dostarczony na koszt i ryzyko wykonawcy do miejsca wskazanego 

przez zamawiajacego. W przypadku wanny rehabilitacyjnej Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

montażu i uruchomienia wanny oraz przeszkolenia personelu.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.19.26.00-8, 80.51.10.00-9, 39.71.11.30-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

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

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  wadium nie jest wymagane 

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 TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia: 

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na postawie art. 22 ust.1 

ustawy: wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga na podstawie art. 26 ust.2a 

ustawy Pzp przedłożenia: 2.1 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o 

art.24 ust.1 pkt 2 ustawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. dotyczy 

wykonawców będących osobami fizycznymi. 2.2 Oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3 Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonaniu zamówienia. 4 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, o ile podmioty te będą 



brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale 2 SIWZ. Kopie 

dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za 

zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5 W celu potwierdzenia, że oferowane 

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający 

wymaga przedłożenia: Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

deklaracji zgodności CE lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego że 

oferowane produkty spełniają normy jakościowe . Zamawiający wymaga spełnienia 

powyższego warunku dla części 1, 2 i 3 zamówienia. 6 Forma składanych dokumentów. 

Dokumenty wymienione w Rozdziale 3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817 . 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 1.1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2. Posiadania 

wiedzy i doświadczenia. 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.4. Znajdowania się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Oceny spełniania 

warunków o którym mowa w rozdziale 2 Zamawiający dokona metodą SPEŁNIA - NIE 

SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku, 

którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączonych dokumentów. 3. Z treści 

załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca 

spełnia w.w warunki. W przypadku braku oświadczeń lub dokumentów Zamawiający 

wezwie wykonawcę do ich uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych. Brak oświadczeń lub dokumentów lub ich nie 

uzupełnienie w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, stanowi podstawę do 

wykluczenia wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z 

postępowania uważa się za odrzuconą z postępowania w myśl art. 24 ust. 4 w związku z 

89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

•  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 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.dpsnp.pilicka.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Dom Pomocy 

Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom, budynek 

administracji - pok.Kadr oraz na naszej stronie internetowej.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

13.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty 

Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom, budynek administracji - pok.Kadr.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 



IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa 

mazowieckiego.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu 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: tak 
 


