Ogłoszenie nr 500234359-N-2018 z dnia 01-10-2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP: „Dostawa akumulatorowego
dermatomu wraz z siatkownicą dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w
Otwocku”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 591687-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer identyfikacyjny
29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7794031
w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa akumulatorowego dermatomu wraz z siatkownicą dla potrzeb bloku operacyjnego SPSK im.
prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.26.79/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia była: dostawa akumulatorowego dermatomu wraz z siatkownicą dla potrzeb
bloku operacyjnego SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku. 2. Ogólny zakres zadań związanych z
dostawą akumulatorowego dermatomu wraz z siatkownicą w zamówieniu podstawowym: 1. Sprzedaż i
dostawa 2. Transport na miejsce montażu 3. Montaż 4. Uruchomienie urządzeń 5. Testowanie 6. Szkolenie
personelu odnośnie użytkowania 7. Szkolenie personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej 8.
Przedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru:  zgłoszenie przez wykonawcę faktu zakończenia
instalacji, uruchomienia i gotowości do odbioru,  dokumentów potwierdzających przeprowadzenie
określonych w umowie szkoleń,  wymaganych umową i stosownymi przepisami instrukcji obsługi i
dokumentacji technicznej. L.p. Nazwa Liczba szt 1. Zamówienie podstawowe 1.1. Dermatom zasilany
akumulatorowo z baterią 1 kpl. 1.2. Dodatkowa bateria 1 szt. 1.3. Siatkownica 1 kpl. 1.4. Kosz stalowy do
dermatomu 1 szt. 1.5. Kosz stalowy do siatkownicy 1 szt. 1.6. Wanna kontenera do dermatomu 1 szt. 1.7.
Pokrywa kontenera do dermatomu 1 szt. 1.8. Wanna kontenera do siatkownicy 1 szt. 1.9. Pokrywa
kontenera do siatkownicy 1 szt. 2.1 Prawo Opcji W ramach zawartej umowy zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zakupów opcjonalnych L,p. Zakupy opcjonalne Liczba sztuk Okres zakupu liczony
od daty zawarcia umowy 2.1. Ładowarka 1 szt. 24 miesiące (termin dostawy do 8 tygodni od daty
wystawienia zamówienia) 2.2. Ostrza 50 szt. 24 miesiące (termin realizacji poszczególnych zamówień do
10 dni roboczych, realizowane maksymalnie jako 5 zamówień np. po 10 sztuk) - zamawiający może
zrealizować dowolną część zamówienia 2.3 Matryce do siatkownicy 50 szt. 24 miesiące (termin realizacji
poszczególnych zamówień do 10 dni roboczych, realizowane maksymalnie jako 5 zamówień np. po 10
sztuk), - zamawiający może zrealizować dowolną część zamówienia, - w ramach zamówienia zamawiający
może wybrać dowolne ilości poszczególnych rodzajów matryc Wszystkie urządzenia muszą być

przystosowane do powszechnie stosowanych metod dezynfekcji. Wszystkie narzędzia muszą być
przystosowane do powszechnie stosowanych metod sterylizacji niepowodujących utraty gwarancji i
gwarantujących sterylność: napędów, akcesoriów i osprzętu. Wykonawca może zaoferować wyłącznie
wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) 2.2 Wymagany okres gwarancji: Gwarancja minimum 24
miesiące na zaoferowane urządzenia – wszystkie elementy zestawów (napęd dermatomu, akcesoria,
akumulatory, ładowarki, siatkownica, kontenery, kosze itp), nie dotyczy elementów jednorazowych
(parametr oceniany) 2.3 Płatności 1. Płatność za zamówienie podstawowe nastąpi po zakończeniu
realizacji głównego zakresu umowy- czyli po dostawie, montażu i uruchomieniu wszystkich urządzeń
objętych zamówieniem podstawowym. 2. Płatność za zamówienie opcjonalne następować będzie po
realizacji poszczególnych zamówień z zamówienia opcjonalnego. 2.4 Dokładny opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ: • załącznik nr 1 A – Formularz cenowy • załącznik nr 5
– Tabela wymagań ogólnych • załącznik nr 6 – Tabela parametrów wymaganych 3. Wykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64870.55
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: AESCULAP CHIFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Tysiąclecia 14
Kod pocztowy: 64-300
Miejscowość: Nowy Tomyśl
Kraj/woj.: Polska
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 70016.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 70016.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 70016.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

