
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.urazowka.piekary.pl/public/postepowania.html 

 

Piekary Śląskie: Foldery i naklejki informacyjne  

Numer ogłoszenia: 232345 - 2013; data zamieszczenia : 05.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba , ul. Bytomska 62, 41-

940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 032 3934100, faks 032 3934141. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.urazowka.piekary.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Foldery i naklejki informacyjne. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przygotowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby 

zamawiającego folderów informacyjnych oraz naklejek samoprzylepnych dotyczących promocji projektu dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków warz z budową alternatywnego 

źródła ciepła w SPW Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnnie z załącznikiem nr 1,2 i 

niniejszą SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 22.14.00.00-3, 22.15.00.00-6, 22.16.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.11.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wadium 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 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  

o Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie powyŜszego warunku jeśli Wykonawca oświadczy, iŜ spełnia warunki udziału w 

postępowaniu 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

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; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 
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• 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 dotycz ące przynale Ŝności 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; 

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: najniŜsza cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 4. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmianę umowy 

względem oferty: a) Zmiana taka dotyczyć moŜe sposobu wykonania przedmiotu zamówienia a warunkiem takiej zmiany jest 

zastąpienie przedmiotu zamówienia innym nie gorszym niŜ dotychczasowy ze względu na okoliczności zewnętrzne, na które 

Wykonawca nie miał wpływu (np. zmiana przez producenta) lub wprowadzenie nowszej wersji oferowanego przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę/Producenta jednakŜe oferowana dotychczas cena nie moŜe ulec zwiększeniu a Zamawiający musi wyrazić zgodę 

na taką zmianę. b) Zamawiający dopuszcza takŜe zmianę umowy względem oferty, która dotyczy obniŜenia ceny przedmiotu 

zamówienia. Warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie pisemne Wykonawcy z wnioskiem w tej sprawie do Zamawiającego. c) 

Zamawiający dopuszcza takŜe moŜliwość zmiany cen względem oferty w wypadku ustawowej zmiany stawek podatków VAT. W takim 

wypadku zmianie ulegnie cena netto i VAT cena brutto pozostanie niezmienna . d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy względem 

oferty gdy dotyczy ona danych podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego - w przypadku ich zmiany. e) Zamawiający dopuszcza 

zmianę umowy względem oferty w przypadku zmian konfekcjonowania produktów dostarczanych przez Wykonawcę przez producenta 

w zakresie tych zmian f) W uzasadnionym przypadku Zamawiający dopuszcza wydłuŜenie terminu realizacji zamówienia, pod 

warunkiem wyraŜenia zgody instytucji finansującej przedmiot zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://www.urazowka.piekary.pl/public/postepowania.html 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  SPW Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza 

Daaba, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, sekcja ds. zamówień publicznych. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  13.11.2013 godzina 09:00, miejsce: 

ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, sekretariat zamawiającego (budynek administracji parter). 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych b) 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. c) Zamawiający nie 

przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych e) Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (e-mail). Adres email: przetarg@urazowka.piekary.pl f) Adres strony internetowej 

www.urazowka.piekary.pl g) Walutą w której będzie odbywało się rozliczenie z wykonawcą jest polski złoty. 

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

pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Ha ndlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub cz ęści zamówienia: nie 

 


