
 
OGŁOSZENIE O  ZMIANIE  OGŁOSZENIA   

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
NA 

„Dostawę wyposażenia Laboratorium testowo - wdrożeniowego nowych 

technologii i urządzeń medycznych wraz z montażem oraz 

przeszkoleniem personelu” 

w ramach projektu 

„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych  

Kardio-Med Silesia w Zabrzu” 
 
data zamieszczenia: 17.02.2015 r. 

 
 
 
W ogłoszeniu zostaje zmienione: 
było: 
Rodzaj zamówienia: dostawa. 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, montaż wyposażenia oraz mebli 

Laboratorium testowo - wdrożeniowego nowych technologii i urządzeń medycznych oraz 
przeszkolenie przez Wykonawcę personelu zamawiającego zgodnie z załącznikami nr 6.1 – 6.14,  
7.1 - 7.14, a w szczególności: 
Zadanie nr 1: urządzenia do elektrofizjologii opisane szczegółowo w załączniku nr 7.1 
Zadanie nr 2: aparat do znieczulania, respiratory opisane szczegółowo w załączniku nr 7.2 
Zadanie nr 3: pompy infuzyjne opisane szczegółowo w załączniku nr 7.3 
Zadanie nr 4: komplet osłon ołowianych operatora opisany szczegółowo w załączniku nr 7.4 
Zadanie nr 5: Czasowy stymulator zewnętrzny serca opisany szczegółowo w załączniku nr 7.5 
Zadanie nr 6: angiograf opisany szczegółowo w załączniku nr 7.6 
Zadanie nr 7: lampy operacyjne opisane szczegółowo w załączniku nr 7.7 
Zadanie nr 8: stanowisko monitorowania, kardiomonitory opisane szczegółowo w załączniku nr 
7.8 
Zadanie nr 9: aparat do koagulacji opisany szczegółowo w załączniku nr 7.9 
Zadanie nr 10: aparat ACT opisany szczegółowo w załączniku nr 7.10 
Zadanie nr 11: defibrylator opisany szczegółowo w załączniku nr 7.11 
Zadanie nr 12: pozostałe wyposażenie sali operacyjnej opisane szczegółowo w załączniku nr 
7.12 
Zadanie nr 13: aparat usg z kompletem głowic opisany szczegółowo w załączniku nr 7.13 
Zadanie nr 14: wyposażenie meblowe oraz pozostałe Laboratorium testowo - wdrożeniowego 
nowych technologii i urządzeń opisane szczegółowo w załączniku nr 7.14 

 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z 
wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że :  

14) Zadanie 14: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 
3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw wyposażenia sali 
operacyjnej i/lub mebli medycznych  o wartości minimum 20.000,- zł każda 

15) posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
(…) Zadanie nr 14:   20.000,00 zł 

 



3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 1)-14) 
Wykonawcy muszą spełnić wspólnie.  

 

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
6) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.14; 
7) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

Parametry techniczne stanowiący odpowiednio Załącznik nr 7.1 – 7.14.  
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 r. 

godzina 10:00, miejsce: ul. Wolności 182,  41-800 Zabrze  
 
 
jest: 

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, montaż wyposażenia oraz mebli 
Laboratorium testowo - wdrożeniowego nowych technologii i urządzeń medycznych oraz 
przeszkolenie przez Wykonawcę personelu zamawiającego zgodnie z załącznikami nr 6.1 – 6.15,  
7.1 - 7.15, a w szczególności: 
Zadanie nr 1: urządzenia do elektrofizjologii opisane szczegółowo w załączniku nr 7.1 
Zadanie nr 2: aparat do znieczulania, respiratory opisane szczegółowo w załączniku nr 7.2 
Zadanie nr 3: pompy infuzyjne opisane szczegółowo w załączniku nr 7.3 
Zadanie nr 4: komplet osłon ołowianych operatora opisany szczegółowo w załączniku nr 7.4 
Zadanie nr 5: Czasowy stymulator zewnętrzny serca opisany szczegółowo w załączniku nr 7.5 
Zadanie nr 6: angiograf opisany szczegółowo w załączniku nr 7.6 
Zadanie nr 7: lampy operacyjne opisane szczegółowo w załączniku nr 7.7 
Zadanie nr 8: stanowisko monitorowania, kardiomonitory opisane szczegółowo w załączniku nr 
7.8 
Zadanie nr 9: aparat do koagulacji opisany szczegółowo w załączniku nr 7.9 
Zadanie nr 10: aparat ACT opisany szczegółowo w załączniku nr 7.10 
Zadanie nr 11: defibrylator opisany szczegółowo w załączniku nr 7.11 
Zadanie nr 12: pozostałe wyposażenie sali operacyjnej opisane szczegółowo w załączniku nr 
7.12 
Zadanie nr 13: aparat usg z kompletem głowic opisany szczegółowo w załączniku nr 7.13 
Zadanie nr 14: wyposażenie meblowe oraz pozostałe Laboratorium testowo - wdrożeniowego 
nowych technologii i urządzeń opisane szczegółowo w załączniku nr 7.14 
Zadanie nr 15: negatoskop cyfrowy opisany szczegółowo w załączniku nr 7.15 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z 
wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że :  

14) Zadanie 14: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w ciągu 
3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw wyposażenia sali 
operacyjnej i/lub mebli medycznych  o wartości minimum 12.500,- zł każda 

15) posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
(…) Zadanie nr 14:   12.500,00 zł 

3.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie warunki określone w pkt. 1. 1)-14), 16) 
Wykonawcy mogą spełnić wspólnie. 

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 
6) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.15; 
7) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz 

Parametry techniczne stanowiący odpowiednio Załącznik nr 7.1 – 7.15.  
 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2015 r. 

godzina 10:00, miejsce: ul. Wolności 182,  41-800 Zabrze  



Do ogłoszenia zostaje dodane: 
W pkt. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

33197000-7 medyczne urządzenia komputerowe 

 
W pkt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z 
wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że :  
16) Zadanie 15: dysponują doświadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie w 

ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 dostaw 
komputerów  medycznych  o wartości minimum 7.500,- zł każda 

15) posiadają ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 
Zadanie nr 15:    7.500,00 zł 
 

W pkt. KRYTERIA OCENY OFERT 
Zadanie nr 15: najniższa cena  

 
 


