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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie , ul. Montelupich 4, 31-155 

Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4245424, faks 012 4245490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.uks.com.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 urządzeń 

klimatyzacyjnych dla SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie, Nr sprawy: DZP-271-

418/15.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. wykonanie 

instalacji chłodzenia opartej na systemach VRF w budynku Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w 

Krakowie według szczegółowego opisu znajdującego się w Załączniku nr l do SIWZ obejmujące: 2.1.1. 

ułożenie rurociągów z tworzyw sztucznych, 2.1.2. ułożenie rurociągów chłodniczych, 2.2. dostawa i 

montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów typ Multi SPLIT w budynku 

Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie obejmująca: 2.2.1. dostawę klimatyzatorów o 

parametrach nie gorszych niż parametry opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ, 2.2.2. wykonanie instalacji 

odprowadzenia skroplin z urządzeń klimatyzatorów, 2.2.3. montaż jednostek wewnętrznych i 
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zewnętrznych klimatyzatorów, 2.2.4. montaż instalacji freonowej, 2.2.5. zabezpieczenie przejść 

przewodów przez ściany, 2.2.6. podłączenie klimatyzatorów, 2.2.7. próby szczelności instalacji, 2.2.8. 

wykonanie izolacji termicznych, Załącznik Nr 1 do SIWZ obejmuje: projekt budowlano - wykonawczy 

wraz z rysunkami, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót. 2.3. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego materiałom, 

wyposażeniu i urządzeniom, jest obowiązany wykazać na etapie złożenia oferty, że oferowane przez 

niego materiały, urządzenia i wyposażenie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2.4. 

Jeżeli Wykonawca w sposób jednoznaczny na etapie złożenia oferty nie zaproponuje stosowania, 

materiałów, urządzeń lub wyposażenia innych niż to zostało sprecyzowane w projekcie przyjmuje się, że 

oferuje materiały, urządzenia lub wyposażenie dokładnie takie, jak to jest określone w projekcie. 2.5. 

Przez jednoznaczne określenie rozumie się podanie dokładnych nazw i typów oraz producentów 

zastosowanych materiałów, urządzeń lub wyposażenia, w zestawieniach materiałów w kosztorysie 

ofertowym. 2.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 36-miesięcznej gwarancji 

jakości na cały przedmiot zamówienia (roboty budowlane, zamontowane urządzenia techniczne oraz 

wyposażenie). 2.7. Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzał 

bezpłatną konserwację, czyszczenie i dezynfekcję systemu klimatyzacji - zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej zainstalowanych urządzeń. Terminy przeprowadzenia konserwacji 

każdorazowo będzie uzgadniał z Zamawiającym. 3. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę 

w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 4. Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy 

stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień 

uzupełniających. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od daty protokolarnego przekazania 

pomieszczeń, w których będą wykonywane prace związane z wykonaniem zamówienia. 1. Zamawiający 

wymaga, by prace związane z wykonaniem zamówienia realizowane były poza godzinami pracy 

Pracowni Diagnostyki Obrazowej (pom. 018 i 020), Poradni Chirurgii Stomatologicznej (pom. 20,21i 22), 

Poradni Ortodoncji (pom. 102 i 114), Centralnej Rejestracji (pom. 24 i 28). Możliwe jest wykonywanie 

zamówienia poza godzinami pracy Kliniki. tj. po godz. 20:00. 2. Zamawiający przed rozpoczęciem prac 

objętych zamówieniem przedstawi Wykonawcy szczegółowy harmonogram prac uwzgledniający godziny 

wykonywania prac w poszczególnych pomieszczeniach, gdzie w/w prace mają być wykonywane..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy zobowiązani są 

wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium można wnosić 

w następujących formach: a. w pieniądzu, b. w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. z 2014 r, poz. 1804). 3. Wadium wnoszone 

w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie 81 1130 1150 0012 1268 5520 0005, 4. W przypadku 

wpłaty wadium w formie przelewu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie 

realizacji przelewu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu należy 

złożyć wraz z ofertą nie zszyty. W przypadku, gdy oryginał dokumentu będzie zszyty, zbindowany lub w 

inny sposób trwale związany z ofertą, Zamawiający nie dokona jego zwrotu. Termin ważności 

zobowiązania gwaranta lub poręczyciela wynikający z dokumentu nie może upływać wcześniej niż 

termin związania ofertą, przy czym pierwszym dniem ważności zobowiązania jest dzień składania ofert. 

6. Wykonawcy, którzy nie wniosą w terminie wadium, wniosą je w innej formie od podanych powyżej lub 

w innej wysokości niż wskazana przez Zamawiającego, zostaną wykluczeni z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. e. a. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, b. Zamawiający zwraca niezwłocznie 

wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, c. 

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, d. Jeżeli 

wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
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rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę, e. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji 

o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej, f. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego 

oferta została wybrana: i. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; ii. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; iii. 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy.

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

Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie 

podobnej do objętej przedmiotem zamówienia. Za zamówienie podobne Zamawiający uzna 

dostawę i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów typ Multi SPLIT o 

wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz 

wykonanych dostaw wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączć dowody, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej jest poświadczenie (referencje) z tym, że w odniesieniu 

do nadal wykonywanych dostaw, poświadczenie powinno być wydane 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
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Spełnienie tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia Wykonawcy że 

osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają doświadczenie 

niezbędne do wykonania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osoby: - 

odpowiedzialnej za kierowanie pracami montażowymi, osoba ta musi posiadać uprawnienia 

budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 póz. 578) - 

wymagana 1 osoba - odpowiedzialnej za wykonanie instalacji elektrycznej, osoba ta musi 

posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 póz. 578). Wykonawca zobowiazany jest 

przedstawić oświadczenie wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia i posiadają doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia według wzoru, 

stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający opłaconą polisę, od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł., w przypadku, gdy okres obowiązywania 

polisy jest krótszy niż okres gwarancji na ostatnie z urządzeń wchodzących w skład 

przedmiotu umowy (dostawy) Wykonawca ma obowiązek przedstawić OŚWIADCZENIE, że 

po wygaśnięciu bieżącej polisy przedstawi Zamawiającemu nową polisę ważną do końca 

wygaśnięcia gwarancji na ostatnie z urządzeń wchodzących w skład przedmiotu umowy.

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:

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

głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• 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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 

zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga aby 

dokument wskazywał: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) 

charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 4) zakres i okres udziału 

innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1. oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert,;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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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;

• 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 ubezpieczenia 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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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;
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę kart katalogowych 

oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych lub ich szczegółowych opisów techniczno - 

funkcjonalnych, potwierdzających zgodność z wymaganiami określonymi w SIWZ. Karty lub 

opisy muszą być w języku polskim lub muszą zawierać tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie 

musi być potwierdzone przez Wykonawcę, lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

za zgodność z oryginałem

III.6) INNE DOKUMENTY

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

W celu zaakceptowania warunków umowy Wykonawca przedstawi zaakceptowany (podpisany w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ

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)

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.uks.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 

4, 31-155 Kraków, pokój 48.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

26.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Dyrekcji SP ZOZ Uniwersyteckiej Kliniki 

Stomatologicznej w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, pok. 41.

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
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