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Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO  
 

NA DOSTAWĘ LINII TĘTNICZO – ŻYLNYCH DO APARATÓW TYPU FRESENIUS 
 

1. Znak sprawy: DZAP-380-12/07 
2. Opis przedmiotu zamówienia: linie tętniczo – żylne do aparatu Fresenius, linie 

tętniczo – żylne SN do aparatu Fresenius. 
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33181520-3. 
4. Miejsce wykonania zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  

w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice. 
5. Miejsce i warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

dodatkowych wyjaśnień:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, Zamówienia Publiczne 

(Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz – Rudnik), p. 119, tel. 0523956974, 0523956504; 
faks 052 3956 505, 052 3956 569; zampublik@szpital.chojnice.pl  

• SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego bądź na wniosek 
wykonawcy przesłany zostanie pocztą (na życzenie wykonawcy także drogą 
elektroniczną). 

• Cena: 30 PLN (w przypadku przesyłania SIWZ w formie pisemnej). 
• Strona internetowa, na której udostępniana jest SIWZ: 

www.szpital.chojnice.pl/zamowienia2/zamowienia2.php  
6. Warunki uczestnictwa. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać tylko ci 

wykonawcy, którzy: 
 Warunki podmiotowe: 

• Posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykonał w ciągu ostatnich  
3 lat kalendarzowych (licząc od dnia ogłoszenia postępowania), a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia. 

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

7. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: 
• Oferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone ustawą  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (należy przedstawić dokumenty 
dopuszczające wyrób medyczny do obrotu – poszczególne oferowane wyroby powinny 
być wyraźnie wskazane w załączonych dokumentach, np. poprzez podanie ich nazw 
handlowych, numerów katalogowych). 

• Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać warunki graniczne określone  
w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 

• Oferent jest zobowiązany do dostarczenia próbek poszczególnych produktów 
najpóźniej w dniu składania ofert w celu dokonania oceny jakościowej w ilościach 
określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów dotyczących 
przedmiotu zamówienia dokonana będzie w oparciu o dokumenty określone  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 



  

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Ponadto Wykonawca winien złożyć: 

• Dokumenty potwierdzające jakość wyrobów (atesty, certyfikaty, itp.). 
• Oryginalny katalog umożliwiający weryfikację zgodności oferowanych produktów  

z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 
• Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone 

ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych. 
9. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od momentu podpisania umowy. 
10. Wielkość lub zakres zamówienia: 143.800,00 PLN=32.778,66 euro 
11. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
12. Umowa ramowa: W postępowaniu nie jest przewidziane zawarcie umowy ramowej. 
13. Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia 

dynamicznego systemu zakupów. 
14. Aukcja elektroniczna: W postępowaniu nie jest przewidziany wybór 

najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
15. Kryteria oceny ofert: 
• Cena – 80%, 
• Jakość (warunki techniczne) – 20%. 
16. Miejsce, termin i godzina składania ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice 

(zamówienia publiczne p.119; osoby upoważnione do przyjęcia ofert: Anna Wutrych, 
Anna Tuszkiewicz – Rudnik). 

• 05.03.2007 r., 
• do godz. 10:00. 
17. Miejsce, termin i godzina otwarcia ofert:  
• Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, 
• 05.03.2007 r., 
• godz. 11:00. 
18. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
19. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 
20. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 
 

 
 
          
 
 
        Dyrektor  
        Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.W. 


