
 OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Cz ęstochowie z siedzib ą  
w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 ogłasza przetarg  nieograniczony  
o warto ści nie przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na dzier żawę koncentratorów tlenu do 
domowego leczenia tlenem przy SP ZOZ Miejskim Szpit alu Zespolonym  
w Częstochowie. 

 (Kod CPV – 33.15.78.10-6) 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 
Zamawiającego www.zsm.czest.pl  lub do pobrania w siedzibie Zamawiającego 
pawilon „G” pokój nr 14 (Sekcja Zamówień Publicznych) bądź przesyłką pocztową. 
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest:  
� W sprawach dot. przedmiotu zamówienia  
Lek med. Grzegorz Bzdon  - tel. 34 370 22 63, 06019 82188 
� W sprawach formalnych  
Sekcja Zamówie ń Publicznych -  Ewa Romanowska tel. 34/370 21 35 
Oferty należy składać w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego  
w Częstochowie, przy ulicy  Mirowskiej 15 (pawilon „G” Sekretariat pok. nr 17) 
Termin składania ofert upływa w dniu   12.12.2011 r. godz. 10 00 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.12.2011 r. godz. 10 30 w Sekcji Zamówień 
Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ulicy 
Mirowskiej 15 (pawilon „G” pok. nr 14). 
Oferta musi obejmować całość zamówienia bez możliwości złożenia ofert 
częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  oferty  wariantowej  w rozumieniu 
art.2 pkt 7 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów, ani wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie  
art. 67 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp. 
Termin związania ofertą - 30 dni  od terminu składania ofert 
Kryterium oceny – Cena 100% 
Wysokość wadium – Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
Termin realizacji umowy –  od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, Wykonawcy 
występujący wspólnie), którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp 
dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesję, 
zezwolenia lub licencje; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 



oraz  wobec których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia 
na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki szczegółowo określone  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień. 
Sposób oceny spełniania warunków : Ocena spełniania warunków wymaganych od 
Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia- nie spełnia” w oparciu  
o wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w SIWZ. 
Dokumenty i oświadczenia będą badane pod względem formalno-prawnym, pod 
względem aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnianie 
wymagań Zamawiającego 
 
 
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
z dnia  25.11.2011 r. pod nr   309151  - 2011 
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