
Świętochłowice: Wykonywanie w sposób ciągły usług pralniczych
Numer ogłoszenia: 413984 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 zamawiającego: www.zoz.net.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: Wykonywanie w sposób ciągły 
usług pralniczych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonywanie w 
sposób ciągły usług pralniczych według warunków określonych poniżej: a) Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania w sposób ciągły usług pralniczych na rzecz Szpitala 
Powiatowego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice. Miejscem 
wzajemnego przekazywania asortymentu pralniczego jest punkt zdawczo-odbiorczy prania 
czystego i brudnego, mieszczący się na terenie Szpitala w budynku Laboratorium. Dodatkowo, 
odbiór brudnego prania będzie następował z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego mieszczącego 
się przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice - punkt odbioru brudnej bielizny. b) 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wykonanie 
powyższych usług wraz z dopuszczeniem przez Sanepid, a w szczególności odpowiednie 
dokumenty potwierdzające że Wykonawca dysponuje środkami transportu (min 2 samochody) 
posiadającymi podział na strefę do przewozu bielizny czystej i brudnej, zaakceptowanymi przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną; c) Użyte środki piorące oraz komponenty muszą 
posiadać odpowiednie atesty; d) Bieliznę oznakowaną skażone Wykonawca zobowiązuje się 
bezwzględnie dezynfekować środkami zatwierdzonymi przez Sanepid; e) Wykonawca 
zobowiązany jest codziennie dostarczać czyste pranie i odbierać brudne pranie ze Szpitala 
Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-605 Świętochłowice oraz odbierać brudne pranie z 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szpitalnej 2, 41-600 Świętochłowice; f) Wykonawca 
zobowiązany jest do przywozu czystego prania i odbioru brudnego prania codziennie w 
godzinach od 8:00 do 11:00 danego dnia do Szpitala Powiatowego przy ul. Chorzowskiej 36, 41-
605 Świętochłowice g) Zamawiający zobowiązany jest do rozdzielania, segregacji 
przekazywanego brudnego asortymentu pralniczego do Wykonawcy - konfekcjonowania prania 
w następujący sposób: Osobno: poszwy, poszewki, prześcieradła, poduszki, koce, ręczniki, 
fartuchy, spodnie, bluzy, odzież techniczna itd.; Bielizna skażona będzie pakowana do worków 
rozpuszczalnych w miejscu jej powstania, nie będzie segregowana na odpowiedzialność 
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania brudnego prania do 
Wykonawcy pozbawionego jakichkolwiek dodatków i ciał obcych, takich jak: długopisy, 
mazaki, narzędzia chirurgiczne, igły, różnego rodzaju części metalowe, organiczne itp. h) W 
razie stwierdzenia: braków ilościowych, zniszczenia prania, podmiany asortymentu pralniczego, 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu faktycznej równowartości za stwierdzone wady lub 
braki poprzez odpowiednie pomniejszenie wynagrodzenia za wykonaną usługę; i) Strony 
zgodnie przyjmują, że rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywać się na podstawie 
faktur VAT wystawianych za każdy miesiąc wykonywania usług objętych przedmiotem 
zamówienia. Załącznikiem do każdej faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę i 



zatwierdzony przez Zamawiającego wykaz wagowy składający się na ilość wykazaną w 
fakturze. j) Miesięczna ilość prania to maksymalnie 6,2 tony..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00-9, 98.31.50.00-4, 60.10.00.00-9.
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: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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

• Warunek ten będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie 
uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny 
szpitalnej na podstawie zezwolenia na pranie bielizny szpitalnej lub pozytywnej 
opinii właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego potwierdzającej, że 
Wykonawca spełnia wymagania określone w Rozdziale XIV Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia 
zakładu opieki zdrowotnej z (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.). 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. 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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest 
przedstawić wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 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 lub są wykonywane należycie. 
Wykonawca wykaże wykonanie minimum 3 usług odpowiadających swoim 
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. polegających na 
świadczeniu usług pralniczych i transportu asortymentu pralniczego dla placówki 
służby zdrowia) o wartości min. 50 000 zł w w/w okresie z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty 
potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 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. 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.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty potwierdzające że Wykonawca 
dysponuje środkami transportu (min 2 samochody) posiadającymi podział na 
strefę do przewozu bielizny czystej i brudnej, zaakceptowanymi przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 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. 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Nie dotyczy
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W celu spełnienia powyższego warunku należy okazać: opłaconą polisę OC o 

wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto, a w przypadku jej braku - inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 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. 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 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:

• 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 



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• 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, 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 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. z późn. zm.) - Załącznik nr 1. 2. Dokument stwierdzający 
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prania bielizny 
szpitalnej na podstawie zezwolenia na pranie bielizny szpitalnej lub pozytywnej opinii 
właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, potwierdzającej, że Wykonawca spełnia 
wymagania określone w Rozdziale XIV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 
2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 
pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 ze zm.). 3. 
Odpowiednie dokumenty potwierdzające że Wykonawca dysponuje środkami transportu (min 2 
samochody) posiadającymi podział na strefę do przewozu bielizny czystej i brudnej, 
zaakceptowanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 4. Atesty na środki 
piorące i dezynfekcyjne. 5. 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 się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 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 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę 
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach: 1. obniżenia ceny 
jednostkowej przez Wykonawcę; 2. zmiany urzędowej stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zoz.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 pok. nr 19.



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. 
Chorzowska 38 pok. nr 2- sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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


