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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387022-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Otwock: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
2018/S 170-387022
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP.26.89/2018
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Skoczek
Tel.: +48 227794031-217
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Faks: +48 227794031-477
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskgruca.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spskgruca.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
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wykonanie jednorazowych przeglądów technicznych i związanych z nimi konserwacji mających na celu
utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej sprzętu medycznego znajdującego się na wyposa...
Numer referencyjny: DZP.26.89/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
50420000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonania jednorazowych przeglądów technicznych i
związanych z nimi konserwacji mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej
sprzętu medycznego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 40 pakietów
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZ formularzu cenowym.

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 maksymalnej liczby części: 40
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 40

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1 Sterylizator i Abator sterylizatora gazowego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZ formularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: Gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2 Laboratoryjny czytnik pasków do badania moczu
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3 Dekontaminator
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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50421200
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 4 Diatermie chirurgiczne
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 5 Monitor rzutów serca
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 6 Aparaty do krioterapii
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 07/12/2018
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: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 7 Respiratory
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 8 Aparat RTG Przyłóżkowy
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 06/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 9 Sprężarki z uzdatniaczami powietrza medycznego
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 10 Systemy operacyjne (stoły)
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 11 Aparat do czyszczenia ran
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 12 Aparat USG
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 13 Stacja demineralizacji wody
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 14 Agregat próżni centralnej
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
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Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 15 UPS
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 16 UPS
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 17 UPS
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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50421200
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 18/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 18 Strzykawka do kontrastu
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 19 Cyfrowy aparat RTG
Część nr: 19

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 07/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 20 Lampa operacyjna
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 21 Podgrzewacz płynów infuzyjnych
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 22 Stół zabiegowy
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 23 Wózek do przewozu chorych
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 24 Zestaw do opasek Esmarcha
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 25 Podgrzewacz pacjenta
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 26 Monitor zwiotczenia
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 27 Podgrzewacz płynów infuzyjnych
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 28 Pulsoksymetr
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
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Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 29 Szafa termostatyczna
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 30 Komora laminarna z wymianą filtrów
Część nr: 30

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 31 Urządzenie płucząco-dezynfekujące
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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50421200
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 32 Urządzenie detekcji i alarmu tlenku etylenu
Część nr: 32

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 33 Skaner RTG
Część nr: 33

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 34 Stół operacyjny
Część nr: 34

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 08/12/2018
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: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 35 Aparat do terapii energotonowej
Część nr: 35

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 36 Sprzęt okulistyczny
Część nr: 36

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock
II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 37 Generator RF do termolezji
Część nr: 37

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 38 Kriokomora ciekłoazotowa
Część nr: 38

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 39 Łóżko do masażu suchego
Część nr: 39

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 40 Materac p/odleżynowy z pompą
Część nr: 40

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421200

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSK im. Prof. A. Grucy Otwock

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SIWZ oraz załączniku nr 1 A do SIWZformularzu cenowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie autoryzacji producenta sprzętu w zakresie wykonywania napraw
serwisowych dla serwisu wykonawcy będącego przedmiotem składanej oferty / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: gotowość do wykonywania przeglądów w innych godzinach niż 8-16 w dni robocze /
Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie certyfikatu ISO / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Wymogi dotyczą pakietów z grupy A
a) zdolności technicznej lub zawodowej
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Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia obejmujące swym zakresem
naprawy i przegląd sprzętu medycznego, niezależnie od rodzaju serwisowanego sprzętu.
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
Uprawnienia w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku
eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1)
Kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia organizowanego przez producenta sprzętu, na który
składana jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym
certyfikatem lub zaświadczeniem
Doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania sprzętu, na który zostanie złożona oferta polegające na
wykonaniu przeglądów lub napraw min. 2 urządzeń tożsamych pod względem rodzaju z pakietem, na który
wykonawca składa ofertę
W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest wykazać, że osoba
wskazana w wykazie osób, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie napraw i serwisu
każdego z urządzeń, na które zostanie złożona oferta.
Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V.1.2a) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
a) w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o
udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.
4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. a niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dotyczy warunków udziału w postępowaniu - cd.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wymogi dotyczą pakietów z grupy B
b) zdolności technicznej lub zawodowej
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Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym
okresie wykonał z należytą starannością minimum dwa odrębne zamówienia obejmujące swym zakresem
naprawy i przegląd sprzętu medycznego, niezależnie od rodzaju serwisowanego sprzętu.
Dla uznania, że wykonawca spełnia powyższy warunek zamawiający żąda by wykazał, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
Uprawnienia w zakresie konserwacji i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku
eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1)
Kwalifikacje zawodowe w postaci odbytego szkolenia na typ sprzętu zawarty w tytule pakietu, na który składana
jest oferta w zakresie serwisu tj. napraw i konserwacji i przeglądów, potwierdzone aktualnym certyfikatem lub
zaświadczeniem
Doświadczenie zawodowe w zakresie serwisowania sprzętu, na który zostanie złożona oferta polegające na
wykonaniu przeglądów lub napraw min. 2 urządzeń tożsamych pod względem rodzaju z pakietem, na który
wykonawca składa ofertę
W sytuacji, gdy wykonawca złoży ofertę na więcej niż jeden pakiet, zobowiązany jest wykazać, że osoba
wskazana w wykazie osób, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie napraw i serwisu
każdego z urządzeń, na które zostanie złożona oferta.
Zamawiający, może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
rozdz. V.1.2b) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
b) w zakresie zdolności technicznej odnoszącej się do wiedzy i doświadczenia, każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia wykaże, że posiada wymagane zdolności w pełnym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania wiedzy i doświadczenia, przez podmioty ubiegające się wspólnie o
udzielnie zamówienia w celu spełnienia powyższego warunku.
4. Wykonawca może w celu spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. V.1.2) lit. b niniejszej SIWZ
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków.
5. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V.4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie
w przypadku, kiedy:
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia.
4) Zamawiający oceni, czy zasoby udostępniane wykonawcy przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22, art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
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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: 15/10/2018
Czas lokalny: 09:45

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
Data: 15/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego przy ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, POLSKA w Gabinecie Dyrektora ds.
Technicznych (Budynek C - Administracja)

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości:
Nr pakietu Wadium (zl)
1 104,42
2 15,10
3 360,00
4 46,00
5 8,00
6 16,60
7 115,50
8 29,80
9 1 419,00
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10 20,00
11 20,00
12 29,10
13 119,86
14 115,42
15 594,40
16 186,00
17 13,00
18 140,40
19 284,00
20 30,16
21 64,56
22 4,80
23 24,00
24 55,00
25 19,60
26 3,00
27 2,00
28 7,00
29 47,00
30 41,96
31 60,00
32 68,28
33 100,00
34 13,40
35 0,56
36 16,59
37 10,00
38 60,00
39 17,00
40 30,00
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,5,6
(W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców musi
wykazać brak podstaw do wykluczenia)
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
złożone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać
również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
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A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1) i
2) i musi być aktualne na dzień składania ofert.
B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.
C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia oraz spełnienia -w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w rodz. VI.1 niniejszej SIWZ dotyczącego tych
podmiotów.
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia.
2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
2.1.1. Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane,
2) Dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 oraz ust. 5
pkt 1,5,6
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
3) Oświadczenie 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 - dokument potwierdzający dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
4) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
Potwierdzeniem spełnienia warunków z zakresu przedstawionego w punktach 3), 4) 5) będzie oświadczenie
Wykonawcy złożone w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.składa odpowiednio dla dokumentów wymienionych w ppkt 1) ppkt 1) –
w tym zakresie wykonawca 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
PZP; - wystawioną/ny nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) ppkt 2) – w tym zakresie wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce za¬mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Terminy ważności dla oświadczenia stosuje się odpowiednio.
2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2.
ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.3.1 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14
i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał
dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
2.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy powołujący się na zasoby podmiotu
trzeciego
1. Zamawiający zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda przedstawienia wszystkich dokumentów , o których mowa w pkt 2.2 i
2.3 w odniesieniu do podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca.
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Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 23 ustawy
PZP,
Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z
otwarcia ofert - zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ
2) W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców
zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia
3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w takiej sytuacji Wykonawca
nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia.
4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wraz z ofertą,
Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP zobowiązany jest poinformować zamawiającego o
okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ na prawdziwość złożonego
oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne):
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia
umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.
5. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą
1) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku, gdy:
1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie
i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z
oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z ustawy lub wpisu do
rejestru przedsiębiorców,
2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) Wypełniony i podpisany formularz cenowy / formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 A/ 1 do SIWZ
b) Oświadczenia wymienione w rozdziale VI.1 oraz VI.5 niniejszej SIWZ
c) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu - wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/09/2018
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