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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:243743-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Lampy używane na salach operacyjnych
2017/S 120-243743
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP/36/2017
ul. Konarskiego 13
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Karolina Kęsik
05-400 Otwock
Polska
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.spskgruca.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z systemem transmisji obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK
im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku. DZP/36/2017.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn
szpitala.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
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1. Przedmiotem zamówienia była: Dostawa czterech zestawów lamp operacyjnych wraz z systemem transmisji
obrazu i dźwięku dla potrzeb SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
Dostawę, montaż i uruchomienie 4 zestawów lamp operacyjnych:
1.1. Lampa operacyjna dwukopułowa LED, główna czasza lampy z okablowaniem do kamery cyfrowej - szt. 4
1.2. Wielorazowe sterylne uchwyty do lamp bezcieniowych – 48 szt. (12 szt. do każdego zestawu)
Dostawę i instalację mobilnego systemu transmisji obrazu oraz dźwięku z sal operacyjnych:
2.1 Kamera cyfrowa Full HD przygotowana do montażu w każdym z zaoferowanych zestawów lamp (kamera
wyposażona w dwa wymienne uchwyty sterylizowalne umożliwiające zmianę położenia kamery/głowicy lampy
przez operatora) – szt. 1
2.2 Kamera cyfrowa Full HD PTZ do wizualizacji obrazu z sali operacyjnej zamontowana na statywie – szt. 1
2.3 Systemem transmisji obrazu i dźwięku (transmisji obrazu w systemie simplex oraz dźwięku w systemie
duplex) przez sieć LAN na mobilnym wózku z monitorem podglądowym przygotowany do współpracy z każdym
z zaoferowanych zestawów – szt. 1
Ogólny zakres zadań związanych z dostawą bezcieniowych lamp operacyjnych i systemu transmisji obrazu oraz
dźwięku
1. Dostawa do magazynów zamawiającego
2. Transport na miejsce montażu
3. Montaż
4. Uruchomienie
5. Szkolenie personelu odnośnie użytkowania
6. Szkolenie personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej
Jako realizację umowy rozumiemy dostarczenie, montaż instalację i uruchomienie urządzeń oraz
przeprowadzenie następujących szkoleń:
— szkolenie dla obsługi urządzenia – jedno szkolenie
— szkolenie dla personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej i konserwacji – jedno szkolenie.
Po rozpoczęciu użytkowania w ramach gwarancji zamawiający może zażądać w terminie do 12 miesięcy od
daty odbioru przeprowadzenia maksymalnie dwóch dodatkowych szkoleń o wymiarze do 2h godzin każde dla
obsługi.
Wymagany okres gwarancji
— gwarancja 60 miesięcy na wszystkie elementy (nie dotyczy uchwytów sterylnych)
Płatności
Płatność nastąpić może jedynie po zakończeniu realizacji całej umowy – czyli po dostawie, montażu, instalacji i
uruchomieniu urządzeń oraz przeprowadzeniu następujących szkoleń:
— szkolenie dla obsługi urządzenia – jedno szkolenie
— szkolenie dla personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej i konserwacji – jedno szkolenie.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – formularzu cenowym,
załączniku nr 6 do SIWZ – sposób realizacji zamówienia oraz załączniku nr 7 do SIWZ – tabeli wymaganych
parametrów technicznych.
II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31524110

II.1.6)

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

II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Termin realizacji umowy. Waga 10
3. Ocena techniczna. Waga 10
4. Gotowość do wykonania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 18 do 22 w dni robocze. Waga 5
5. Gotowość do wykonania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 4 do 8 w dni robocze. Waga 5
6. Zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej 48 godzin. Waga 10

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZP/36/2017

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 056-104595 z dnia 21.3.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.5.2017
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Kendromed Sp. z o.o.
Wrocław
Polska

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 648 148,15 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 644 300 PLN
Bez VAT

V.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:
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VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.3.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w
taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań KIO
Postępu 17a
Warszawa
Polska

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.6.2017
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