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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A. , ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław, 
woj. dolnośląskie, tel. 071 7711704, 703, faks 071 7711708.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i instalacja aparatu usg - 
echokardiografu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa, instalacja i konfiguracja 
aparatu USG z głowicami do badań serca i badań naczyniowych.

II.1.5) 
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnych z przedmiotem 

zamówienia podstawowego (dostawa aparatury ultrasonograficznej wraz z akcesoriami), 
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o 
innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub 
nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.21.00-9, 33.11.22.00-0, 33.11.23.40-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

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

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Brak warunków szczegółowych.Ocena spełniania ogólnego warunku posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, stanowiących przedmiot niniejszego 

http://www.dolmed.pl/


zamówienia, zostanie dokonana poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem 
poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, czy wykazuje spełnianie 
warunku.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełniania ogólnego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia zostanie dokonana poprzez badanie złożonego 
oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, 
czy wykazuje spełnianie warunku. Warunek szczegółowy: a) należyte wykonanie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 3 zamówień polegających na dostawie i 
instalacji aparatury ultrasonograficznej, każde o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto. 
Ocena spełniania warunku szczegółowego zostanie dokonana poprzez badanie złożonych 
dokumentów pod kątem poprawności ich formy oraz analizę ich treści celem ustalenia, czy 
wykazują spełnianie warunku.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Brak warunków szczegółowych.Ocena spełniania ogólnego warunku dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym zostanie dokonana poprzez badanie złożonego 
oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, 
czy wykazuje spełnianie warunku.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Brak warunków szczegółowych.Ocena spełniania ogólnego warunku dysponowania osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie dokonana poprzez badanie złożonego 
oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę jego treści celem ustalenia, 
czy wykazuje spełnianie warunku.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Brak warunków szczegółowych.Ocena spełniania ogólnego warunku znajdowania się w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie dokonana 
poprzez badanie złożonego oświadczenia pod kątem poprawności jego formy oraz analizę 
jego treści celem ustalenia, czy wykazuje spełnianie warunku.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r.  o ochronie konkurencji  i  konsumentów albo informacji  o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 
wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki,  opisy lub fotografie  produktów,  które  mają zostać dostarczone, których autentyczność 
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli  jakości  potwierdzającego, że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 

• inne dokumenty
- deklaracja zgodności, - potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych - wypełniony załącznik 
nr 3 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1). informacja o ewentualnym powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług (wg załącznika nr 1b do SIWZ), 2). wypełniona specyfikacja cenowa (wg 
załącznika nr 4 do SIWZ), 3). pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu Wykonawcy 
lub Wykonawców - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli 
umocowanie do reprezentacji nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej, 4). informacja wskazująca część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone 
podwykonawcom, jeżeli zamówienie będzie realizowane z ich udziałem.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 80 
• 2 - walory użytkowo-serwisowe - 20 

IV.2.2) 
 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1). zmiana zapisów umowy wywołana koniecznością dostosowania ich do nowo przyjętych i wprowadzonych 
w życie regulacji prawnych, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 2). korzystna dla Zamawiającego 
zmiana poziomu cen lub zapisów umowy, 3). wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego, 4). zmiana w zakresie oferowanych produktów na równoważne, o parametrach 



technicznych i walorach użytkowych nie gorszych od produktów wskazanych w ofercie, 5). ograniczenie 
zakresu przedmiotu zamówienia lub zmiana sposobu jego realizacji wskutek zaistnienia okoliczności 
niemożliwych lub trudnych do przewidzenia na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, 6). zmiana sposobu rozliczania umowy - bez zmiany wysokości ceny, 7). zmiana - zastąpienie 
podmiotu, któremu udzielono pierwotnie zamówienia, innym podmiotem, wskutek: -przekształcenia formy 
prawnej Wykonawcy, lub - przejęcia Wykonawcy przez inny podmiot, połączenia lub podziału podmiotów z 
udziałem Wykonawcy, lub - wszczętego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego Wykonawcy, 8). 
zmiana korygująca nazwę, adres siedziby strony umowy lub oczywistą omyłkę, 9). zmiana wywołana siłą 
wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a 
które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.dolmed.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: DCM DOLMED S.A., ul. 
Legnicka 40, 53-674 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2016 
godzina 10:00, miejsce: DCM DOLMED S.A., ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław - Sekretariat.

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


