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Wrocław: Sprawa nr NA-P/1/2008. Przedmiotem zamówienia jest
wiadczenie usług serwisu sprz tu medycznego i aparatury
laboratoryjnej
Numer ogłoszenia: 2591 - 2008; data zamieszczenia: 04.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowi zkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, woj.
dolno l skie, tel. 071 3205133, fax 071 3205164.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Sprawa nr NA-P/1/2008. Przedmiotem
zamówienia jest wiadczenie usług serwisu sprz tu medycznego i aparatury laboratoryjnej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wiadczenie usług serwisu sprz tu medycznego i aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Warto

zamówienia poni ej 206.000,00 euro.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 50.42.10.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza si zło enie oferty cz ciowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza si zło enie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi cach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy nie wymaga wadium..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1. posiadaj uprawnienia
do wykonywania okre lonych działalno ci lub czynno ci je eli ustawy nakładaj obowi zek posiadania
takich uprawnie , 2. posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. wyka

si wykonaniem w okresie

ostatnich 3 lat co najmniej jedn usług odpowiadaj c swoim rodzajem i warto ciom usług
stanowi cym przedmiot zamówienia, 3. nie podlegaj wykluczeniu z post powania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 4. Zamawiaj cy wymaga aby usługi
obj te zamówieniem były wykonywane w okresie 2 lat, 5. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca
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udzielił gwarancji na wykonane usługi na okres nie krótszy ni 3 miesi ce. Ocena spełnienia warunków
udziału w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z formuł : spełnia - nie spełnia.
Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post powaniu: 1. Aktualny odpis z wła ciwego
rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej ( wystawione nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed upływem terminu składania ofert ). 2. Wykaz wykonanych usług w
okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedn usług odpowiadaj c swoim
rodzajem i warto ciom usług stanowi cym przedmiot zamówienia oraz zał czenie dokumentów
potwierdzaj cych, e te usługi zostały wykonane nale ycie ( np. referencje, protokoły odbioru ) wg
zał cznika nr 6. 3. O wiadczenie Wykonawcy wg. zał cznika nr 2.

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: najni sza cena.
IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ar.wroc.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo na uzyska pod adresem: Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław, Dział Aparatury i Pomocy Dydaktycznych, budynek A-5, pok.
16, w godz.od 10.30 do 13.30. Cena SIWZ wynosi 7.00 zł..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w post powaniu lub ofert: 14.01.2008
godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiajacego budynek A-5, pok. 16..
IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

file://C:\Documents and Settings\ar\Pulpit\2591_2008.htm

2008-01-04

