
Sosnowiec: Dostawa mebli i wyposa Ŝenia i mebli medycznych  

Numer ogłoszenia: 12756 - 2014; data zamieszczenia:  13.01.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa mebli i wyposaŜenia i mebli 

medycznych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

dostawa mebli i wyposaŜenia i mebli medycznych, wraz z ich montaŜem. Zamówienie składa się z 3 części 

tzw. Pakietów, z których kaŜdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.00.00.00-2, 33.19.20.00-2, 39.11.30.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 6. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI  

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 Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ 

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub 

licencje;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć: 

� inne dokumenty 

2.1. wypełniony prawidłowo załącznik nr 3.1 do 3.3 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy, 

2.2. opis wyrobów, które mają być dostarczone, w postaci katalogu lub ulotki z opakowania 

handlowego lub innego dokumentu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Sosnowieckim Szpitalu 

Miejskim sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Dział Zmówień Publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  22.01.2014 

godzina 10:30, miejsce: w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, IIIp. 

Kancelaria. 

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

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Pakiet 1 - Meble róŜne. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Krzesło do sal chorych typu iso 

krzesła tapicerowane na stalowym nierdzewnym stelaŜu z tapicerowanym oparciem rozstaw nóg pod 

kątem rozwartym, co najmniej 100st tapicerka zmywalna środkami do dezynfekcji, szerokość siedziska 

43cm 49cm, głębokość siedziska 42cm 45cm, wysokość siedziska 43cm szt. 102 2 Krzesło do sal 

chorych typu iso wood na metalowej ramie, siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości sklejki 

bukowej, wysokość 82cm, szer 54 cm (plu/minus 1 cm.), wysokość siedziska 35cm, wysokość od 

podłogi do siedziska 45cm zmywalne środkami do dezynfekcji szt 30 3.Fotele obrotowe fotele obrotowe 

z podłokietnikami, regulacja wysokości siedzenia, 11szt, tapicerka zmywalna środkami do dezynfekcji, 

9szt tapicerka materiałowa szerokość siedziska 46cm, głębokość siedziska 44cm 48cm wysokość 

oparcia 53cm 59cm Szt. 20 4.Szafa wymiary 80na 55 na180cm (plus/minus 5cm) wykonana z płyty 

wiórowej dwustronnie laminowanej drzwi zamykane wewnątrz 4 półki z moŜliwością regulacji wysokości 

grubość półki min 18mm powierzchnia zmywalna środkami do dezynfekcji Szt. 6 5. Szafa ubraniowa 

wymiary szer 50cm głębokość 60cm wysokość 180cm (plus/minus 5 cm) zamykana na klucz wykonana 

z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej metalowe nóŜki wewnątrz drąŜek i półka powierzchnia 

zmywalna środkami do dezynfekcji Szt. 1 6. Szafka podręczna dwudrzwiowa z półką wymiary 600 na 

600 powierzchnia zmywalna środkami do dezynfekcji szt 1 7. Regał wymiary 80 na45na110 (plus minus 

5cm) wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej z półkami powierzchnia zmywalna środkami 

do dezynfekcji szt 1 8. Biurko - z nadstawką na monitor komputera z wysuwaną podstawą na klawiaturę 

z szufladami wymiary szerokość 130cm, wys. 75 do 80cm, głębokość 55 60cm nadające się do 

zmywania środkami do dezynfekcji grubość blatu min 22mm Szt. 1 9. Biurko z kontenerkiem 130cm, 

wys. 75 do 80cm, głębokość 55 do 60cm 1.nadające się do zmywania środkami do dezynfekcji 

2.grubość blatu min 22mm Szt. 2 10. Szafa metalowa typu SBM 203 - wymiary wysokość 1990mm (plus 

minus 5cm) szerokość 1000mm (plus minus 5cm) głębokość 435mm z zamkiem zabezpieczającym 

wieniec górny wykonany z blachy stalowej 0,8mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej pozostałe 

elementy z blachy 0,6mm. Nadające się do zmywania środkami dezynfekcyjnymi Szt. 6 11.Ława 

wymiary 120cm 70cm (plus minus 5 cm) 3.łatwo zmywalna Szt. 1 12. Wersalka, kanapa typu toledo 

długość 170 do 180cm głębokość 67cm (plus minus 5cm) wysokość 76cm (plus minus 5cm) z 

podłokietnikami w całości tapicerowana materiałem zmywalnym środkami do dezynfekcji Szt. 2 13. 

Fotele typu toledo wymiary 75 76 67 (plus minus 5cm) z podłokietnikami w całości tapicerowane 
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materiałem zmywalnym środkami do dezynfekcji Szt. 8 14. Fotele typu club 1.wysokość całkowita 77cm 

2.wysokość od podłogi do siedliska 45,5cm 3.szerokość całkowita 69cm 4.szerokość siedziska 59cm 5.w 

całości tapicerowane materiałem zmywalnym środkami do dezynfekcji Szt. 8 15. Ławka z oparciem 

długość 160 do 170cm powierzchnia zmywalna środkami do dezynfekcji szt. 6 16. Ławka typu ISO 3 3 

siedziskowa długość 1780mm, wysokość 810mm na metalowym stelaŜu powierzchnia zmywalna 

środkami do dezynfekcji pokryta skajem szt 1 17. Taboret obrotowy z kółkami siedzisko tapicerowane 

materiałem zmywalnym regulowana wysokość siedziska szt 1 18. Taboret nieobrotowy z gumowymi 

nakładkami na nogi siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym szt 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.00.00.00-2, 39.11.30.00-7. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 6.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Pakiet 2 - regał metalowy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Regał archiwizacyjny metalowy 

wymiary (plus minus 5cm) wysokość 195cm szerokość 95cm głębokość 50cm udźwig 100kg na 1 półkę 

szt. 6. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.00.00.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 6.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Pakiet 3- Stolik zabiegowy. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Stolik zabiegowy metalowy szkielet 

lakierowany proszkowo wyjmowane 2 tace nierdzewne szuflada na prowadnicach rolkowych, 4 kółka 

jezdne szt. 1. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.19.20.00-2. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 6.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
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