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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135703-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Lampy używane na salach operacyjnych
2017/S 071-135703
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP, nr postępowania DZP/36/2017,
ul. Konarskiego 13, Dział Zamówień Publicznych, Osoba do kontaktów: Karolina Kęsik, Otwock
05-400, Polska. Tel.: +48 227794031-217. Faks: +48 227794031-477. E-mail: dzp@spskgruca.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.3.2017, 2017/S 056-104595)

Przedmiot zamówienia:
CPV:31524110
Lampy używane na salach operacyjnych
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionegoprzedstawiciela.
(dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)
— Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobówmedycznych,
poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznychzakwalifikowanych do klas: I
sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79wyroby klas A i B).
Ponadto:
Karty techniczne* zaoferowanych urządzeń zawierające w szczególności:
nr. katalogowy
pełną nazwętyp, model
Karty techniczne muszą zawierać firmowe materiały informacyjne potwierdzające parametry techniczneoferowanych
urządzeń. Jako firmowe materiały informacyjne należy załączyć aktualne materiały źródłoweproducenta tj. karty
katalogowe, foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu(w języku angielskim lub polskim, w
oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem)potwierdzające parametry techniczne oferowanych
urządzeń.
*dokument sporządzony przez Wykonawcę
Prezentacja zaoferowanych produktów
1. Zamawiający po weryfikacji oferty pod względem formalno – prawnym zaprosi wykonawców, których ofertyspełniają
wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych produktów
2. Prezentacja musi być przeprowadzona na w pełni funkcjonalnym sprzęcie tak, aby możliwe było pokazaniewszystkich
funkcji ujętych w wymaganiach SIWZ. Prezentowane funkcjonalności muszą być pokazane w takisposób, aby w czasie
prezentacji był możliwość zweryfikowania wszystkich parametrów i wymagań zgodnie zzałącznikiem nr 9 do SIWZ
(protokół z prezentacji).
3. Zamawiający nie precyzuje liczby osób, które mogą uczestniczyć w prezentacji ze strony wykonawcy. Każdaz osób
reprezentująca wykonawcę, zobowiązana jest do przedłożenia stosowanego pełnomocnictwa.
4. Wykonawcy będą zapraszani do udziału w prezentacji w kolejności składania ofert.
5. Prezentacje będą prowadzone w godzinach 8:00-16:00,
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6. W czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia dyskusji, zabierania głosu, zadawaniapytań bądź
wyjaśniania wątpliwości.
7. Prezentacja stanowi sposób potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami SIWZ, zatemzaniechanie
jej przeprowadzenia, na skutek niestawienia się Wykonawcy prowadzi do sytuacji, w którejniepotwierdzono wymagań
dotyczących oferowanych produktów, co obliguje zamawiającego do odrzuceniaoferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp
8. W trakcie prezentacji zostanie sporządzony protokół (protokół z prezentacji stanowiący załącznik do SIWZ).Cała
prezentacja zostanie udokumentowana w formie nagrania video. Nagranie będzie stanowiło załącznik doprotokołu
9. Wykaz elementów do prezentacji stanowiących przedmiot zamówienia
— czasza lampy na statywie mobilnym przygotowana do montażu kamery
— kamera do montażu w lampie
— kamera PTZ
— system transmisji sygnału wizyjnego i audio:
elementy sytemu i oprogramowania instalowane na sali operacyjnej
elementy systemu i oprogramowania instalowane na sali wykładowej
10. Wykonawca w ramach prezentacji musi dostarczyć również sprzęt komputerowy do zainstalowaniaoprogramowania,
mikrofony głośniki itp. czyli wszystkie elementy wymagane do uruchomienia systemu iprzeprowadzenia transmisji.
11. Wykonawca musi sporządzić wykaz elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotemprezentacji wraz
z numerami katalogowymi (prezentowane urządzenia muszą być zgodne pod względem typu imodelu z oferowanymi w
ofercie). Wykaz będzie stanowił załącznik do protokołu z prezentacji.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.4.2017 (9:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
28.4.2017 (10:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— Deklarację zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela.
(dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych)
— Certyfikat zgodności – dokument wydawany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych,
poświadczający przeprowadzenie procedur oceny zgodności. (dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klas:
I sterylna, I z funkcją pomiarową, II A, IIb, III oraz zgodnie z dyrektywą unijną 98/79 wyroby klas A i B).
Ponadto:
Karty techniczne* zaoferowanych urządzeń zawierające w szczególności:
nr. katalogowy
pełną nazwę
typ, model
Karty techniczne muszą zawierać firmowe materiały informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanych
urządzeń. Jako firmowe materiały informacyjne należy załączyć aktualne materiały źródłowe producenta tj. karty
katalogowe, foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu (w języku angielskim lub polskim, w
oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające parametry techniczne oferowanych
urządzeń.
*dokument sporządzony przez Wykonawcę
Prezentacja zaoferowanych produktów
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1. Zamawiający po weryfikacji oferty pod względem formalno– prawnym zaprosi wykonawców, których oferty spełniają
wymagania zamawiającego do zaprezentowania zaoferowanych produktów
2. Prezentacja musi być przeprowadzona na w pełni funkcjonalnym sprzęcie tak, aby możliwe było pokazanie wszystkich
funkcji ujętych w wymaganiach SIWZ. Prezentowane funkcjonalności muszą być pokazane w taki sposób, aby w czasie
prezentacji był możliwość zweryfikowania wszystkich parametrów i wymagań zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ
(protokół z prezentacji).
3. Zamawiający nie precyzuje liczby osób, które mogą uczestniczyć w prezentacji ze strony wykonawcy. Każda z osób
reprezentująca wykonawcę, zobowiązana jest do przedłożenia stosowanego pełnomocnictwa.
4. Wykonawcy będą zapraszani do udziału w prezentacji w kolejności składania ofert.
5. Prezentacje będą prowadzone w godzinach 8:00-16:00.
6. W czasie prezentacji obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia dyskusji, zabierania głosu, zadawania pytań bądź
wyjaśniania wątpliwości.
7. Prezentacja stanowi sposób potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z wymaganiami SIWZ, zatem zaniechanie
jej przeprowadzenia, na skutek niestawienia się Wykonawcy prowadzi do sytuacji, w której nie potwierdzono wymagań
dotyczących oferowanych produktów, co obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp
8. W trakcie prezentacji zostanie sporządzony protokół (protokół z prezentacji stanowiący załącznik do SIWZ). Cała
prezentacja zostanie udokumentowana w formie nagrania video. Nagranie będzie stanowiło załącznik do protokołu
9. Wykaz elementów do prezentacji stanowiących przedmiot zamówienia
— czasza lampy na statywie mobilnym przygotowana do montażu kamery/ Dopuszczono czaszę lampy bez statywu
mobilnego z możliwością zaprezentowania parametrów wymaganych prezentacją,
— kamera do montażu w lampie,
— kamera PTZ.
— system transmisji sygnału wizyjnego i audio:
elementy sytemu i oprogramowania instalowane na sali operacyjnej;
elementy systemu i oprogramowania instalowane na sali wykładowej.
10. Wykonawca w ramach prezentacji musi dostarczyć również sprzęt komputerowy do zainstalowania oprogramowania,
mikrofony głośniki itp. czyli wszystkie elementy wymagane do uruchomienia systemu i przeprowadzenia transmisji.
11. Wykonawca musi sporządzić wykaz elementów/urządzeń i oprogramowania będących przedmiotem prezentacji wraz
z numerami katalogowymi (prezentowane urządzenia muszą być zgodne pod względem typu i modelu z oferowanymi w
ofercie). Wykaz będzie stanowił załącznik do protokołu z prezentacji.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2.5.2017 (9:45)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
2.5.2017 (10:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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