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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:289028-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Tarnowska: Łóżka szpitalne
2018/S 127-289028

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Szpitalna 1
Dąbrowa Tarnowska
33-200
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Kozioł, Krystyna Piątek
Tel.:  +48 146443245
E-mail: dzp@zozdt.pl 
Faks:  +48 146443245
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zozdt.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozdt.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup z dostawą sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ...
Numer referencyjny: 15/18/ZP

II.1.2) Główny kod CPV
33192120

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:dzp@zozdt.pl
http://www.zozdt.pl
www.zozdt.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup z dostawą sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Inwestycje w infrastrukturę ZOZ w Dąbrowie
Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług dofinansowanego z RPOWM na lata
2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr.
Zamówienie swym zakresem obejmuje: Pakiet 1: Łóżka na Oddział Intensywnej Terapii wraz z materacami
przeciwodleżynowymi, szafkami przyłóżkowymi, Pakiet 2: Łóżka szpitalne wraz z materacami, Pakiet 3:
Łóżka szpitalne wraz z materacami przeciwodleżynowymi, Pakiet 4: Szafka przyłóżkowa, Pakiet 5: Wózek
reanimacyjny, Pakiet 6: Kardiomonitory, Pakiet 7: Pompy infuzyjne strzykawkowe, Pakiet 8: Pompy infuzyjne
objętościowe, Pakiet 9: Przyłóżkowy aparat USG, Pakiet 10: Respirator transportowy, Pakiet 11: Aparat do
pomiaru gazometrii, Pakiet 12: Urządzenie do aktywnej regulacji temp. pacjenta, Pakiet 13: Prowadnica
światłowodowa, Pakiet 14: Videogastroskop diagnostyczny wraz z torem wizyjnym.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka na Oddział Intensywnej Terapii wraz z materacami przeciwodleżynowymi, szafkami przyłóżkowymi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Łóżka na Oddział Intensywnej Terapii wraz z materacami przeciwodleżynowymi, szafkami przyłóżkowymi - 3
pozycje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka szpitalne wraz z materacami
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Łóżka szpitalne wraz z materacami - 2 pozycje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka szpitalne wraz z materacami przeciwodleżynowymi
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Łóżka szpitalne wraz z materacami przeciwodleżynowymi - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Szafka przyłóżkowa
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Szafka przyłóżkowa - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wózek reanimacyjny
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Wózek reanimacyjny - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kardiomonitory
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Kardiomonitory - 2 pozycje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pompy infuzyjne strzykawkowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Pompy infuzyjne strzykawkowe - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pompy infuzyjne objętościowe
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Pompy infuzyjne objętościowe - 1 pozycja
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyłóżkowy aparat USG
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyłóżkowy aparat USG - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Respirator transportowy
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator transportowy - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
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Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do pomiaru gazometrii
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do pomiaru gazometrii - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenie do aktywnej regulacji temp. pacjenta
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
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II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie do aktywnej regulacji temp. pacjenta - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Prowadnica światłowodowa
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Prowadnica światłowodowa - 1 pozycja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Videogastroskop diagnostyczny wraz z torem wizyjnym
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217

II.2.4) Opis zamówienia:
Videogastroskop diagnostyczny wraz z torem wizyjnym - 2 pozycje
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMP.12.01.03-12-0605/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
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*II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena brutto oferty - 60 %
Termin płatności (w dniach - 30, 45, 60) - 10 %
Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) - 30 %

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 17/08/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1, 33-200
Dąbrowa Tarnowska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przewidywany term. real. zam.: do 31.5.2019 r. (termin dostawy sprzętu uzależniony jest od terminu
zakończenia prac modernizacyjnych na poszczególnych oddziałach).
Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy sprzętu medycznego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego. Dostawa sprzętu do 20 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do
piątku) - liczonych od złożenia pisemnego zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp.
Wykonawca dołącza do oferty (z uwzględnieniem zapisów w pkt 3 działu VI) aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w postaci Formularza JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu.Wykaz pozostałych dokumentów, które należy dołączyć do oferty znajduje
się w SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:
1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
Pzp:
1.1. Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1 SIWZ (Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp lub oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2, 10.3 SIWZ. Dalsze
uregulowania w zakresie podmiotów zagranicznych oraz Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zawarto w treści SIWZ.
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o
której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – zał. nr 4 w SIWZ.
Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.
Oferta musi być zabezpieczona wadium. Całość wynosi 27 800,00 PLN. Wadium w poszczególnych pakietach:
1 2 500,00
2 11 100,00
3 6 000,00
4 800,00
5 100,00
6 1 300,00
7 500,00
8 200,00
9 900,00
10 500,00
11 800,00
12 700,00
13 300,00
14 1 700,00
Pozostałe zapisy dot. wadium w SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 7.
Miejsce składania ofert siedziba Zamawiającego Sekretariat.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
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4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2018


