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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu , ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6646326, 
6646311, faks 074 8425916.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.walbrzych.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: Dostawa i montaż 1 szt. 
bagażnika dodatkowego ze stelażem tzw. skybox-a dla potrzeb Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Doposażenie 
autokaru Mercedes - Benz Travego o numerze VIN: WEB 63240013267182, rok produkcji 
2014 w bagażnik dodatkowy ze stelażem tzw. skybox: - mocna metalowa konstrukcja -kabina
wykonana z laminatu poliestrowego, -cztery zawiasy, -zamontowane światła -dodatkowe 
trzecie światło stop, -dwa odblaski świetlne koloru czerwonego, -wnętrze bagażnika gładkie 
w ciemnym kolorze, -półki z możliwością demontażu, -oświetlenie wnętrza plecaka, 
-instalacja elektryczna + wtyczka, -dwa uchwyty boczne w kolorze czarnym, -plecak 
wyposażony w klamkę z kasetą zamka (zamek podwójnie ryglowany), w komplecie dwa 
kluczyki, -dwa amortyzatory gazowe do podnoszenia klapy. Bagażnik z niezbędnymi do 
montażu i użytkowania elementami: -wspornik plecaka - 4 szt. -bolec plecaka - 4 szt. -tulejka 
gumowa bolca plecaka - 4 szt. -zabezpieczenie łożyska plecaka (bolczyk) - 8 szt. -śruba M10 
mocująca uchwyt plecaka - 4 szt. -montaż uchwytów plecaka 3 rbg Możliwość bezpiecznego 
zapakowania towarów o następujących minimalnych gabarytach i wadze: -torba:1 m długość, 
80 cm wysokość, 70 cm szerokość, waga 45 kg -2 szt. kartonów: 60 cm długość, 60 cm 
wysokość, 60 cm szerokość, waga 15 kg Możliwość bezpiecznego zapakowania towarów na 
solidnej podstawie o łącznej wadze 100 kg Kolor bagażnika - czerwony Montaż bagażnika w 



siedzibie Zamawiającego. Do bagażnika dołączone niezbędne dokumenty umożliwiające 
dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.90.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

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

o na podstawie oświadczeń wykonawców
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o na podstawie oświadczeń wykonawców
 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o na podstawie oświadczeń wykonawców
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o na podstawie oświadczeń wykonawców



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o na podstawie oświadczeń wykonawców

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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 80
 2 - okres gwarancji - 20

IV.2.2) 

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rckik.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chrobrego 
31 58-300 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 15.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Chrobrego 31 58-300 Wałbrzych (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).



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


