
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie: Usługa

serwisowa aparatury endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów

zużywalnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich

11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Ogłoszenie nr 618026-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali

Miejskich w Chorzowie, krajowy numer identyfikacyjny 27150341000000, ul. Strzelców Bytomskich

11 , 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 499 115, e-mail zp@zsm.com.pl, faks

322 413 952.

Adres strony internetowej (URL): www.zsm.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Tak

www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zsm.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie tradycyjnej papierowej

Adres:

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów- Biuro Podawcze Zespołu Szpitali Miejskich

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa serwisowa aparatury endoskopowej

produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali

Miejskich w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11

Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/51/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełne zabezpieczenie serwisowe aparatury

endoskopowej produkcji OLYMPUS wraz z wymianą elementów zużywalnych przez okres 24

miesięcy, która polega w szczególności na: a) utrzymaniu aparatury endoskopowej w stanie pełnej

sprawności technicznej zgodnie ze specyfikacją producenta b) udostępnieniu sprawnej zastępczej

aparatury endoskopowej na czas napraw i przeglądów – w ramach ryczałtowej kwoty umownej
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zgodnie z pkt. 2.10 SIWZ c) wykonywaniu konserwacji i okresowych przeglądów technicznych

zgodnie z zaleceniami producenta d) wykonywaniu napraw aparatury endoskopowej w pełnym

zakresie i bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia (z uwzględnieniem uszkodzeń

mechanicznych powstałych z winy użytkownika) przy użyciu nowych, oryginalnych podzespołów i

części zamiennych, dopuszczone przez producenta e) w razie potrzeby szkoleniu personelu

medycznego lub technicznego w zakresie prawidłowej obsługi f) wymianie i dostarczaniu materiałów

zużywalnych tj. filtry, lampy UV myjko dezynfektorów, źródła światła, korek ssący, korek woda –

powietrze, zasuwka uszczelniająca, korek bronchofiberoskopu. Zamówieniem objęta jest następująca

aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS: kolonoskopy: typ CF Q 165 L - 2szt., gastroskopy: typ

GIF Q 165 – 2 szt. oraz typ HQ 190 1 szt., myjnie endoskopowe typ ETD 3 – 1 szt. oraz typ ETD 4 – 1

szt,, Endoskan – czytnik endoskopów bronchofiberoskop typ LF-TP – 1 szt. wieże endoskopowe typ

EXERA II – 2 szt, typ HQ 190 – 1 szt. Dokładny wykaz aparatury endoskopowej wraz z numerami

seryjnymi stanowi załącznik nr 2A do SIWZ. Wykaz wymaganych czynności serwisowych

wchodzących w skład przeglądów zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do

SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50421000-2

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach:  24  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż: I.

dysponuje co najmniej 1 pracownikiem serwisu uczestniczącym w realizacji umowy, posiadającym:

- co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze serwisowej aparatów endoskopowych:

kolonoskopów, gastroskopów, myjni endoskopowych, Endoskanu – czytnika endoskopów

bronchofiberoskopowych oraz wież endoskopowych, w zakresie analogicznym do objętego

niniejszym postępowaniem, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. - stosowne

uprawnienia (np. certyfikaty) potwierdzone przez: 1.wytwórcę wyrobu medycznego, lub

2.autoryzowanego przedstawiciela wytwórcy wyrobu medycznego, lub 3.inny podmiot szkolący

niezwiązany w żaden sposób z Wykonawcą, posiadający min. 2-letnie doświadczenie w

prowadzeniu szkoleń z zakresu serwisowania urządzeń endoskopowych marki Olympus, II. w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/wykonuje co najmniej 1 tożsamą usługę

polegającą na wykonywaniu przeglądów okresowych sprzętu i aparatury endoskopowej za kwotę

nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto III. dysponuje zapleczem technicznym wystarczającym do

wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia, dysponuje

częściami zamiennymi nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o
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parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dedykowanych przez producenta części

zamiennych), dysponuje częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi nowymi,

dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o parametrach nieodbiegających od nowych

oryginalnych, dedykowanych przez producenta części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych,

posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu, pozwalające na wykonanie

przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający sprawne i bezpieczne działanie urządzenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SIWZ- Wykaz osób skierowanych

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
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USTAWY PZP:

Zamawiający nie wymaga.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

b) Wykaz osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie

do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Oświadczenie

musi potwierdzać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 pracownikiem

serwisu uczestniczącym w realizacji umowy, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie

zawodowe w obsłudze serwisowej aparatów endoskopowych: kolonoskopów, gastroskopów, myjni

endoskopowych, Endoskanu – czytnika endoskopów bronchofiberoskopowych oraz wież

endoskopowych, w zakresie analogicznym do objętego niniejszym postępowaniem, wraz z

informacją o podstawie do dysponowania tą osobą oraz posiada stosowne uprawnienia (np.

certyfikaty) autoryzowane przez: wytwórcę wyrobu medycznego, lub autoryzowanego

przedstawiciela wytwórcy wyrobu medycznego, lub inny podmiot szkolący niezwiązany w żaden

sposób z Wykonawcą, posiadający min. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu

serwisowania urządzeń endoskopowych marki Olympus, c) 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, obejmujący co najmniej 1 usługę serwisową polegającą na wykonywaniu przeglądów

okresowych sprzętu i aparatury endoskopowej o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł

wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: d) 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 zgodnie z Załącznikiem nr 11 do
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SIWZ- Wykaz Wykonanych i Wykonywanych usług Wyjaśnienie. Dowodami, o których mowa

powyżej, są: 1. poświadczenia, z których wynika, iż usługę zrealizowano należycie lub - 2.

oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie

uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem,

na rzecz którego została wykonana usługa wskazana w wykazie (Załącznik nr 11 do SIWZ),

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów. UWAGA: nie można łączyć

kilku zamówień na usługę w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości. UWAGA: w przypadku

wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia do

oceny spełnienia warunku będzie ich łączny potencjał. W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez Wykonawcę (na wezwanie Zamawiającego), Zamawiający może

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce za-mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie

niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu e) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje

zapleczem technicznym wystarczającym do wykonania zadania w sposób zapewniający sprawne i

bezpieczne działanie urządzenia, dysponuje częściami zamiennymi (nowymi, dedykowanymi przez

producenta lub równoważnymi – o parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych,

dedykowanych przez producenta części zamiennych), dysponuje częściami zużywalnymi i

materiałami eksploatacyjnymi (nowymi, dedykowanymi przez producenta lub równoważnymi – o

parametrach nieodbiegających od nowych oryginalnych, dedykowanych przez producenta części

zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych), posiada określone przez wytwórcę instrukcje

serwisowe wyrobu, pozwalające na wykonanie zadania w sposób zapewniający sprawne i

bezpieczne działanie urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

Zamawiający nie wymaga.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) Wypełnionego formularza ofertowego wg zał. nr 1, b) Wykazu części zamówienia, które

Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 13 – dotyczy sytuacji,

gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia

Podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż

Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia Podwykonawcy, c) Zobowiązanie
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podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – zał. nr 6 do SIWZ – jeżeli

dotyczy oraz informacji o udostępnieniu Wykonawcy zasobów przez inne podmioty, celem

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wg zał. nr 1 do SIWZ, pkt. 14. d)

Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 5 SIWZ przy których umieszczono dopisek:

„dołączyć do oferty”. e) Pełnomocnictwo f) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik

mają być złożone zgodnie z treścią punktu 5.14 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione,

kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi

dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału

na adres Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

7.1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 8

200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) 7.2. Wadium można wnosić w następujących

formach; pieniądzu, poręczeniach i gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym),

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 310 z późn. zm). 7.3. Wadium w pieniądzu należy wnieść

przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI

S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517 Z dopiskiem: SP ZOZ ZSM/ZP

/51/2019 –„Usługa serwisowa aparatury endoskopowej” Za termin wniesienia wadium uważa się

datę i godzinę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 7.4. W przypadku innych niż pieniądz

form wadium Wykonawca dostarcza gwarancję lub poręczenie w oryginale do Kasy Zespołu
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Szpitali Miejskich (może być listowne) przed upływem terminu składania ofert (dopuszcza się

złożenie gwarancji lub poręczenia wraz z ofertą). 7.5. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien

powołać się na nazwę przetargu. 7.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji

bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie

wynikać: − nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5

UPZP, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,

− termin obowiązywania gwarancji, − miejsce i termin zwrotu gwarancji. 7.7. Oferta, która nie

zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona. 7.8.

Wniesione wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany

ofertą. 7.9. Zamawiający zwróci wadium, jeżeli wystąpi jedna z przesłanek wymienionych w art. 46

UPZP. 7.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) którego

oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 UPZP, oświadczenia,

o którym mowa w art. 25a ust. 1 UPZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPZP, co spowodowało brak możliwości wybrania

oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7.11. Zamawiający zwraca wadium

wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z

zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a UPZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie
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Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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Cena oferty 60,00

Czas dostarczenia sprzętu zastępczego - endoskopy, urządzenia wchodzące w skład wieży

endoskopowych
10,00

Czas dostarczenia sprzętu zastępczego- myjnie endoskopowe, uzdatniacz wody 15,00

Posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta firmy Olympus 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

2. W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana ceny brutto przy czym ta zmiana

może stanowić wyłącznie różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej a

zmiana ta będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT. 3.

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w zakresie ceny, pod warunkiem, iż zmiana ta

będzie korzystna dla Zamawiającego tj. zaproponowana cena będzie niższa niż w umowie. 4.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmian dotyczących oznaczenia firmy, adresu lub

innych zapisów dotyczących wskazania stron. 9. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2177 z późn.

zm.), b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana taka nie może nastąpić przed upływem 12

miesięcy trwania umowy. W celu ewentualnej zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy podać

Zamawiającemu pisemne informacje dotyczących szczegółowych kosztów pracy z rozbiciem na

pracowników, wskazać składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwoty wynagrodzeń aktualne

na dzień zawarcia umowy oraz wskazać procentowo jak powyższe koszty kształtują wartość umowy

brutto. W przypadku nie złożenia wymaganych dokumentów Wykonawcy w trakcie realizacji zadania

nie będzie przysługiwała możliwość zmiany wynagrodzenia na podstawie § 2 pkt 9 umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Zgodnie z UPZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Wykonawca, nie później

niż w terminie składania ofert ma prawo zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz jest

zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca

nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert tj. nazwy (firmy) oraz adresów

Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
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gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1010) przez tajemnicę przedsiębiorstwa

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących

tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez

umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została

zamieszczona na ostatniej stronie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast, klauzula
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informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 17 załącznika nr 1 do SIWZ – „Formularz

ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot.

powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po

rozstrzygnięciu postępowania. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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