
Świętochłowice: Spłata wierzytelno ści dłu żnika w trybie art. 518 § 1

pkt 3 K.C.

Numer ogłoszenia: 98396 - 2011; data zamieszczenia:  02.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

śląskie, tel. 032 2453338, faks 032 7707435.

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zoz.net.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:  Spłata wierzytelności dłużnika w trybie

art. 518 § 1 pkt 3 K.C..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia

jest usługa: spłata jednorazowo w terminie do dnia 30.05.2011 r. wierzytelności dłużnika-

Zamawiającego w trybie art. 518 § 1 pkt 3 K.C. w wysokości 1 182 505,74 zł, określonych w

załączniku nr 5 do SIWZ- wykazie zobowiązań, zawierającym wierzytelności powstałe przed dniem

22.12.2010 r. Okres finansowania- spłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wierzytelności,

co do których Wykonawca wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela, ustala się na 36 miesięcy od

daty uruchomienia spłaty wierzytelności, tj. zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik

nr 2 do SIWZ. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: zmienna stopa procentowa, równa

stopie WIBOR 3M (dla depozytów 3-miesięcznych w PLN), powiększona o stałą marżę wskazaną

przez Wykonawcę, wyrażoną w %. Oprocentowanie to jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy,

Zamawiający nie poniesie jakichkolwiek innych opłat. Sposób wyliczenia stopy WIBOR 3M: ustalany

będzie dla bieżącego okresu odsetkowego (miesięcznego) w oparciu o WIBOR 3M według stanu na

piętnasty dnia każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy- to w

następującym po nim dniu roboczym. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: stopa

procentowa, o której mowa wyżej, liczona od malejącego kapitału. Do wyznaczenia wysokości

oprocentowania dla celów porównania ofert przyjmuje się wartość stopy zmiennej WIBOR 3M na

dzień 15.04.2011 r. Termin spłaty wierzytelności (rat): kapitał spłacany po 3 miesiącach karencji w 33

równych miesięcznych ratach do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (a jeżeli ostatni

dzień roboczy przypadnie w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny, to płatność następować

będzie w terminie pierwszego następnego dnia roboczego), zgodnie z harmonogramem, który stanowi

Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Termin spłaty odsetek: miesięcznie na koniec miesiąca, a po

upływie karencji spłaty kapitału wraz z ratami kapitałowymi, naliczane od wartości zaangażowanych

środków pieniężnych pozostałego do spłaty kapitału zgodnie z harmonogramem, którego wzór stanowi



Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty

części lub całości wierzytelności, w tym przypadku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych

dodatkowych opłat, prowizji z tego tytułu. Wykonawca wstępujący w prawa zaspokojonego wierzyciela

w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. nie może dokonać cesji wierzytelności ani ustanawiać na nich

zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w

tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie

pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30

sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 j.t. z późn. zm.) czynność prawna mająca na celu

zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład-

Zamawiającego. Podmiot, który utworzył zakład- Zamawiającego wydaje zgodę albo odmawia jej

wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych

oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W przypadku naruszenia powyższych

zapisów, do sądu o stwierdzenie nieważności umowy przelewu wierzytelności może wystąpić także

podmiot który utworzył zakład- Zamawiającego. Wszystkie rozliczenia dokonywane będą w złotych.

Sposób zabezpieczenia transakcji: 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. ISTOTNE

POSTANOWIENIA UMOWY 1. Zapłata przez Zamawiającego/Dłużnika wierzytelności, co do których

Wykonawca wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela przez Wykonawcę/Nabywającego nastąpi wg

harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy, odpowiadającego harmonogramowi spłat

stanowiącemu Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca/Nabywający zobowiązuje się do

poinformowania Zamawiającego o wejściu w prawa zaspokojonego wierzyciela oraz przedłożenia

Zamawiającemu/Dłużnikowi w terminie do 7 dni po terminie dokonania zapłaty (subrogacji)

wierzytelności określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ- wykazie zobowiązań, dowodu

potwierdzającego wartość spłaconych dotychczas zobowiązań Zamawiającego/Dłużnika wobec

Wierzycieli. 3. Sposób wyliczenia stopy WIBOR 3M: ustalany będzie dla bieżącego okresu

odsetkowego (miesięcznego) w oparciu o WIBOR 3M według stanu na piętnasty dnia każdego

miesiąca, a jeżeli ten dzień przypada na dzień wolny od pracy- to w następującym po nim dniu

roboczym. 4. Bieżące odsetki liczone od pozostałej do spłaty należności ustalone przez strony na

poziomie WIBOR 3M + stała marża w wysokości ...% będą spłacone przez Zamawiającego/Dłużnika

w terminach: miesięcznie na koniec miesiąca, a po upływie karencji spłaty kapitału wraz z ratami

kapitałowymi określonymi w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy, odpowiadającym

harmonogramowi spłat stanowiącemu Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. O zmianie oprocentowania dla

kolejnych okresów rozliczeniowych, Wykonawca/Nabywający zawiadomi Zamawiającego/Dłużnika

faksem oraz listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych po wyznaczeniu nowej wysokości

oprocentowania. Do zawiadomienia Wykonawca/Nabywający dołączy nowy harmonogram płatności

uwzględniający nową stopę WIBOR 3M. 6. Zmiana oprocentowania spowodowana wyłącznie zmianą

stopy WIBOR 3M, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z

Wykonawcą/ Nabywającym aneksu do Umowy. 7. W przypadku nieterminowej zapłaty przez

Zamawiającego/Dłużnika, za opóźnienie powyżej 3 dni, naliczane będą odsetki w wysokości

czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. 8. W przypadku nieterminowej zapłaty przez

Zamawiającego/Dłużnika rat oznaczonych harmonogramem Wykonawcy/Nabywającemu przysługuje

uprawnienie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 9. Jeżeli Zamawiający/Dłużnik

będzie zalegał ze spłatą którejkolwiek z rat, o których mowa w pkt. 8 o okres dłuższy niż 5 dni

kalendarzowych, Wykonawca/Nabywający wezwie go do spłaty zaległości udzielając mu dodatkowego

7-dniowego (kalendarzowe) terminu. Dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu



Wykonawcy/Nabywającemu służy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 10.

W przypadku braku zapłaty w terminie do 7 dni kalendarzowych liczonych od upływu terminu zapłaty

przez Wykonawcę/Nabywającego długu, Zamawiającemu/Dłużnikowi przysługuje uprawnienie

wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 11. Wykonawca wstępujący w prawa

zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 K.C. nie może dokonać cesji wierzytelności ani

ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie

Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 12. Zgodnie z art. 53 ust. 6 Ustawy o zakładach opieki

zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 j.t. z późn. zm.) czynność prawna

mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył

zakład- Zamawiającego. Podmiot, który utworzył zakład- Zamawiającego wydaje zgodę albo odmawia

jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych

oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 13. W przypadku naruszenia powyższych

zapisów, do sądu o stwierdzenie nieważności umowy przelewu wierzytelności może wystąpić także

podmiot który utworzył zakład- Zamawiającego. 14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, nie

naruszające postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ustawy Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) mogą nastąpić za zgodą

stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 15. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy

rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 16. Integralną częścią

umowy będą: - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; - Formularz ofertowy; - Harmonogram

spłaty- Załącznik nr 2 do SIWZ; - Wykaz zobowiązań- Załącznik nr 5 do SIWZ; - Deklaracja wekslowa.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować oraz przedłożyć razem z ofertą projekt umowy o

udzielenie zamówienia zawierający wszystkie założenia przedstawione w SIWZ, w tym wymienione

wyżej- Istotne postanowienia umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.05.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku



o Warunek ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca potwierdzi posiadanie

wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym

przedmiotem zamówienia lub przedłoży oświadczenie o zwolnieniu z posiadania w/w

zezwoleń. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą

spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w

postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Jeżeli

wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić

wykaz wykonanych usług polegających na spłacie wierzytelności w formie subrogacji,

pożyczki lub kredytu w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że

te usługi zostały wykonane należycie- Załącznik nr 3. Warunek ten będzie uważany za

spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie minimum 1 usługi w zakresie

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia o wartości nie

mniejszej niż 100 000 zł w w/w okresie z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że została ona wykonana lub

jest wykonywana należycie. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z

formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i

oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia

warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia z

postępowania. Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków,

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca

zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr

113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca

zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22

ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr

113, poz. 759 j.t. z pózn. zm.)

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

o W celu spełnienia powyższego warunku należy okazać: § informację banku lub

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek,

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek znajdowania się w sytuacji

ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonania zamówienia jeśli ten wykaże się

posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 1 000

000,00 zł. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie

spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i

wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Jeżeli Wykonawca, wykazując

spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 4, polega na zdolnościach finansowych innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wymaga

się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w

których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w

post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3



miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot

środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert.

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nale ży przedło żyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania

ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert



• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• 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

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w

art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr

113, poz. 759 j.t.)- Załącznik nr 1; 2. wypełniony harmonogram spłat - Załącznik nr 2; 3.

Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w

dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie

kopii potwierdzonej notarialnie

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie

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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia:  www.zoz.net.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zespół Opieki

Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 pok. nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:

16.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38

- sekretariat - pok. nr 2.

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:  nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


