
FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia ........
Pod nr ..................................
Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
dnia ...................
Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital 
Miejski w Sosnowcu
Adres pocztowy:
ul. Szpitalna 1
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Sosnowiec 41-219 śląskie
Telefon: Fax:
0-32 2964219, 3630479 0-32 2964219
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.szpital.sosnowiec.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
dostawa endoprotez bezcementowych stawu biodrowego 
II.1.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 

zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez bezcementowych stawu 
biodrowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 
załączniku 4 do SIWZ. 
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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl 



II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny
Glówny przedmiot 33.18.31.00-7
Dodatkowe przedmioty II.1.5) Czy dopuszcza się 
złożenie oferty częściowej
Nie 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie 

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

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich 
znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 
a.posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. c.znajdują się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. d.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 2.Spełnienie przez wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie 
dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady 
spełnia - nie spełnia. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawcy posiadają uprawnienie do 
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. - Dla wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje 
się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 
maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605). 2. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu 
potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy: - złożyć 
oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że 
Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego należy: - złożyć oświadczenie według załącznika 
nr 2 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot 
zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: - przedłożyć 
Katalog proponowanego asortymentu lub inny dokument w języku polskim 
zawierający szczegółowy opis z zaznaczeniem odpowiedniej pozycji, - 
przedłożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, 
potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający uzna za spełnienie tego 
wymogu jeżeli Wykonawca dostarczy dokumenty dopuszczające zgodne z: 
- ustawą z dnia z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych Dz.U.93 z 
2004r. poz. 896 z późn. zmianami tj. certyfikat CE i deklaracja zgodności a 
w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na 
terenie Polski również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z 
art. 52 i 54 cytowanej ustawy. 6.Dla wykonawców występujących wspólnie 
(spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 
Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument 
potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w 
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień 
publicznych mogą być spełnione przez jednego z wykonawców lub 
wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy stosuje się 
odpowiednio do wykonawców. 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 
do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia :
www.szpital.sosnowiec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem:
SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
Dział Zamówień Publicznych 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób 
umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy 
podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące 
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert:
Data: 19/08/2008   Godzina: 10:00
Miejsce:
SPZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, 
sekretariat, III piętro 
IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania 
projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
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