SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
KONKURSU OFERT

na przegląd, wymianę akumulatorów oraz kalibrację zasilaczy awaryjnych typu UPS w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

8/ZA/19

Zatwierdzam:

Świętochłowice, dnia 16.05.2019 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 32 670 000,00

Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
Przegląd, wymiana akumulatorów oraz kalibracja zasilaczy awaryjnych typu UPS w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:
50.53.20.00 - 3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych
urządzeń
31.40.00.00 - 0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Rozdział II. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie: 14 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga wykonania kalibracji w siedzibie Zamawiającego, lub zapewnienia sprzętu
zastępczego o mocy minimalnej odpowiadającej aktualnie użytkowanym zasilaczom awaryjnym w
przypadku i na czas wykonania czynności objętych umową poza siedzibą Zamawiającego.
Ewentualna wymiana sprzętu na zamienny w przypadku konieczności dokonania czynności objętych
umową poza siedzibą Zamawiającego odbędzie się po ustaleniu czasu z działem IT tak, aby nie
odbywała się w czasie dużego obciążenia systemu szpitalnego.
Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 j.t. z późn. zm.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.
Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert.
2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.
3. Ofertę należy dostarczyć do 24.05.2019 r. do godz. 10.00 na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
Rozdział V. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Rozdział VI Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
kryterium – cena – 100%
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również w
formie elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- w zakresie procedury postępowania: Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
- w zakresie przedmiotu zamówienia: Dariusz Pachciński, e-mail: informatyka@zoz.net.pl, w temacie prosimy o wpisanie: Postępowanie UPS.

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2

