Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza
w Chojnicach

Α

89-600 Chojnice, ul. Leśna 10
tel. centrala (0 52) 39 56 500
tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569

e-mail: szpital@chojnice.pl

www.szpital.chojnice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: www.szpital.chojnice.pl
Chojnice, 28 stycznia 2013 r.
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Chojnice: PRZEGLĄDY I SERWISOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH P-POŻ
ORAZ MODERNIZACJA CENTRAL ARITECH 1100
Numer ogłoszenia: 14817 - 2013; data zamieszczenia: 28.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach, ul. Leśna 10,
89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3956974, faks 052 3956505.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEGLĄDY I SERWISOWANIE
SYSTEMÓW ALARMOWYCH P-POŻ ORAZ MODERNIZACJA CENTRAL ARITECH 1100.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
niniejszego zamówienia jest wykonywanie przeglądu i serwisowania systemów alarmowych ppoż oraz
modernizacja central ARITECH 1100.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.11.10-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

REGON: 000308169
BANK BPH S.A.

NIP: 555-17-83-839
91 1060 0076 0000 3210 0015 3845

SEKCJA

III:

INFORMACJE

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
•

inne dokumenty

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719) - jeżeli dotyczy
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) - jeżeli dotyczy
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów zgodnie z normą PKN-CENITS 54-2006 - jeżeli
dotyczy 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia czynności serwisowych,
napraw i przeglądów central ARITECH (certyfikaty, uprawnienia itp.). - jeżeli dotyczy 5. Formularz opis warunków technicznych
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana jako
uprawniona do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową. Jeżeli pełnomocnictwo nie
ma postaci aktu notarialnego, powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego
pełnomocnictwa i jego podpis (jeżeli dotyczy).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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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 będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmian w przyszłej umowie w zakresie: 1. przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy
w przypadku nie wykorzystania jej ogólnej wartości w pierwotnym terminie, 2. zmiany ceny: 2.1. cena
jednostkowa będzie mogła ulec zmianie na skutek zmiany stawek podatkowych dla przedmiotu
zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, przy zachowaniu ceny
jednostkowej netto, 2.2. cena jednostkowa będzie mogła ulec obniżeniu przez Wykonawcę w trakcie
trwania umowy, 3. wystąpienie o zmianę cen jednostkowych przez Wykonawcę musi odbyć się
z wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed proponowaną datą zmiany cen, 4. zmiana umowy będzie
możliwa jeżeli zajdzie obiektywna konieczność zmiany umowy innego rodzaju niż wymienione
w pkt. 1 - 2, pod warunkiem, że zmiana nie będzie ingerować w treść przedmiotu zamówienia oraz
wynagrodzenia, 5. zmiany wprowadzone do umowy będą obowiązywały po podpisaniu odpowiedniego
aneksu przez obie strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.szpital.chojnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital
Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice, dział zamówień publicznych - parter
p. 208-209.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza, ul. Leśna 10, 89600 Chojnice, dział zam. publ. - parter p.208-209; os. upoważnione do przyjęcia ofert: A. Wutrych,
A. Tuszkiewicz - Rudnik, M. Bramańska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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