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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:150419-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne
2018/S 068-150419

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 757750173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Agata Gabrielska
Tel.:  +48 571334858
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75772250173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup aparatury medycznej do projektu pt.:”Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w
Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych”
Numer referencyjny: 09/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury medycznej tj. w ramach projektu pn.Modernizacja
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez wykonanie niezbędnych inwestycji
infrastrukturalnych, realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
a) ustawy z dnia 20.5.2010 r.o wyrobach med i/lub
b) ustawy z dnia 30.8.2002 r.o systemie oceny zgodności i/lub
c) ustawy z dnia 12.12.2003 r.o ogólnym bezpieczeństwie produktów i/lub
d) rozporządzenia Min Zdrowia z dnia 5.11.2010 r.w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów med
— w zależności od przewidzianego przez producenta przeznaczenia wyrobu – należy wskazać spełnianie przez
poszczególne wyroby med w/wym przepisów. W przypadku gdy przedmiot zamów nie ma obow. spełniania w/
wym ustaw należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.
Zamówienie udzielane jest w częściach.

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:
PAKIET I USG i RTG
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000
33111100
33111200
33111300
33112100
33112200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital - SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12,
Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
USG z opcją kardiologiczną i RTG przewoźne z systemem cyfrowej detekcji promieniowania (Mobilny aparat
RTG).
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 12 000 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PAKIET II RESPIRATORY
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33157400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia.
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 3 100 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet III podgrzewacze do płynów
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Podgrzewacz przepływowy do płynów infuzyjnych.
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Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 300 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet IV Urządzenie do dekompresji
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33170000
33172000
33172200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
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Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1 600 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet V Łóżka, wózki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100
33192120
33192130
33192000
33190000
33193000
33193100
33193110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Łóżka intensywnej opieki medycznej, łóżka podstawowe (obserwacyjne sterowane elektrycznie), wózki
transportowe leżące przystosowane do diagnostyki RTG, wózki transportowe wielofunkcyjne(wózek do
transportu pacjentów), wózki do transportu chorego w pozycji siedzącej (wózek inwalidzki),
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 8 000 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VI mosty
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Mosty (Sufitowa jednostka zasilająca wraz z montażem).
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Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 7 000 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.
.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VII Monitory
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33195000
33120000
33195100
33195200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Monitory funkcji życiowych – intensywna terapia, Centrala monitoringu parametrów życiowych, Monitory funkcji
życiowych- podstawowy (Kardiomonitor rozbudowany o kapnografię i inwazyjny pomiar ciśnienia),
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 7 500 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet VIII pompy strzykawkowe
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital- SPZOZ w Zgorzelcu - SOR- budynek główny szpitala, Lubańska 11-12, Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pompy strzykawkowe.
Liczbę punktów jaką można uzyskać w kryterium ocena techniczna przedmiotu zamówienia oraz ocena warunki
gwarancji zawiera załącznik nr 3 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia oraz w pkt 15.2 SIWZ.



Dz.U./S S68
07/04/2018
150419-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 13

07/04/2018 S68
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 13

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
Szczegółowe informacje w zakresie wadium, zawarte są w pkt 10 SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: warunki gwarancji / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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: POIS.09.01.00-00-0066/16-00/498/1885

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 3 600 PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zam. publ. uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
Ustawy Pzp.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zrealizowaniem lub realizowaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – powyższe dot. również dostaw
wykonywanych) - przynajmniej 1 dostawy sprzętu medycznego na kwotę (PLN brutto) nie mniejszą niż: USG i
RTG-sprzęt medyczny z zakresu ultrasonografii oraz aparatury rentgenowskiej 500 000.
Respiratory-sprzęt medyczny z zakresu aparatury oddechowej 150 000.
Podgrzewacze do płynów- sprzęt medyczny z zakresu infuzji 15 000.
Urządzenie do dekompresji-sprzęt medyczny z zakresu reanimacji i resuscytacji 70 000.
Łóżka, wózki-sprzęt medyczny z zakresu mebli medycznych 400 000.
Mosty-sprzęt medyczny z zakresu sufitowych jednostek zasilających 300 000.
Monitory-sprzęt medyczny z zakresu monitorowania funkcji życiowych pacjentów 400 000.
Pompy strzykawkowe-sprzęt medyczny z zakresu infuzji 200 000.
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Wykonawca może, w celu potwierdz. spełn. warunk. udziału w postępow., w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicz. lub zawodow.
lubsyt. finans. lub ekon. innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wymogi
w tym zakresie opisane są w pkt 5 i 7 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Szczegółowe informacje w zakresie spełniania warunku udziału, zawarte są w pkt 5.1.2.1. 7.1 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie 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: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy
ul.Lubańskiej 11-12, pokój nr 13-14.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamów. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst.art. 24
ust. 1, ust. 5 pkt 1, ust. 5 pkt 8 ustawy i spełniają war. udziału w postępowaniu.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie war. udziału w postęp. oraz brak podstaw
wyklucz.
— wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresow. lub ciągłych również wykonywanych dostaw
sprzętu med (ze wskazanego w pakietach zakresu) wraz z dowodami-złożyć na wezwanie zamawiającego,
— oświad. w formie standard. formularza JEDZ-złożyć do oferty.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamów. podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wyklucz. z udziału w postępow. - składa do oferty oświad. JEDZ - dotyczące
podwykonawców.
W przyp. wspóln. ubieg. się o zamów. przez wykonawców, oświad. JEDZ składa do oferty każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiot., w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, war. udziału w postęp. -
składa do oferty - JEDZ dotycz. tych podmiotów.
— Inform. z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, 21 Ustawy -wystawionej nie wcześniej niż
6m-cy przed upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Zaśw. właściwego naczelnika US -wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem term. skład. ofert-
złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Zaśw. właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS -wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed
upływem term. skład. ofert-złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Oświad. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostat. decyzji
admin.o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokum. potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych
należności,o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamów.
publ.,o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych-złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Oświad. Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-złozyć w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet. inf., o kt mowa w art 86 ust.5 Ustawy,
—Odpisu z właśc. rejestru lub z CEiDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdz. braku podstaw do wyklucz. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy-zamawiający dokona
elektron.wydruku lub należy złożyć na wezwanie zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza terytorium Polski zamiast dokumentów o kt. mowa
w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.2.6 SIWZ, składa dokumenty wskazane w pkt 7.3 SIWZ.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
—Oświad. o spełnianiu wymogów, o kt. mowa w pkt II.1.4) ogłoszenia -złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Katalog lub prospekt lub folder-złożyć do oferty,
—Świadectwo autoryzacji serwisu-złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Harmonogram pogwarancyjnych przeglądów okresowych lub innych czynności-złożyć na wezwanie
zamawiającego,
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—Harmonogram przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych-złożyć
na wezwanie zamawiającego,
—Karta kontroli -złożyć na wezwanie zamawiającego,
—Oświad. producenta- w przypadku gdy oferowany sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 lub
równoważnej -złożyć na wezwanie zamawiającego.
Szczegółowy opis dotyczący oświadczeń i dokumentów zawarty jest w siwz pkt 7.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/04/2018

http://www.uzp.gov.pl

