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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536774-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Urządzenia medyczne
2018/S 235-536774

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323499298
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Faks:  +48 323499299
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zsm.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zsm.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

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:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM ZP/105/2018

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zp@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl
http://www.zsm.com.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
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33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i
Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w formie tabelarycznej w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis
przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ): parametry, wymagania techniczne, warunki graniczne i pożądane.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 492 532.74 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kolumna zasilająca w układzie tandem z podziałem na stronę monitorująco- wentylacyjną oraz stronę infuzyjną
wraz z urządzeniami kompatybilnymi
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33170000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Kolumna zasilająca w układzie tandem z podziałem na stronę monitorująco- wentylacyjną oraz stronę infuzyjną
wraz z urządzeniami kompatybilnymi: Centrala monitorująca (2 szt.) wraz z zestawem kardiomonitorów (8 szt.),
urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą niekalibrowaną (2 szt.), urządzenie EEG (1 szt.) oraz respiratory (8
szt., w tym 4 szt. z wentylacją proporcjonalną PAV)
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.



Dz.U./S S235
06/12/2018
536774-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 27

06/12/2018 S235
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 27

Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 520 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 45 600,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw infuzyjny składający się z 21 szt. pomp strzykawkowych, 14 szt. pomp infuzyjnych, 7 szt. stacji
dokujących oraz 2 szt. modułu do glikemii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw infuzyjny składający się z 21 szt. pomp strzykawkowych, 14 szt. pomp infuzyjnych, 7 szt. stacji
dokujących oraz 2 szt. modułu do glikemii
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 193 800.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5 800,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łózko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Łózko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
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— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 237 037.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 7 100,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do ogrzewania pacjenta
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
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Aparat do ogrzewania pacjenta
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 370.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 600,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Podnośnik pacjenta
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Podnośnik pacjenta
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:



Dz.U./S S235
06/12/2018
536774-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 27

06/12/2018 S235
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 27

1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 750,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
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Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 77 770.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 2 300,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Respirator transportowy
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44611200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator transportowy
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 42 592.59 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 1 200,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lampa zabiegowa
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33167000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Lampa zabiegowa
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
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Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 500.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 195,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
USG (2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
USG (2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 148 148.15 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 4 400,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
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Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 235.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie:1 200,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do analizy EKG
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do analizy EKG
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
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Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 330,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zestaw z videobronchoskopem
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii SP ZOZ ZSM w Chorzowie przy ul. Strzelców Bytomskich 11 oraz w
zakresie jednego z aparatów USG w pakiecie nr 8 Blok Operacyjny

II.2.4) Opis zamówienia:
Zestaw z videobronchoskopem
Dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 6 tygodni dla
pakietów 2-12, do maksymalnie 12 tygodni dla pakietu 1, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.
Ad. II. 2.5) Kryteria oceny ofert:
• Cena oferty – 60 %
• Termin realizacji – 20 %
• Gwarancja – 20 %
Kryterium terminu realizacji Pakiet 1
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 6 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 8 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 10 tygodni – 10 punktów
— realizacja 12 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w przypadku pakietu nr 1 to 12 tygodni.
Kryterium terminu realizacji Pakiet 2-12
Punkty za kryterium Termin realizacji (Pt) zostaną przyznane w następującej skali:
— realizacja 2 tygodnie – 20 punktów
— realizacja 3 tygodnie – 15 punktów
— realizacja 4 tygodnie – 10 punktów
— realizacja 5 tygodni – 5 punktów
— realizacja 6 tygodni – 0 punktów
Maksymalny termin dostawy w pakiecie nr 2-12 to 6 tygodni.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
Punkty za kryterium Gwarancja (Pg) zostaną przyznane w następującej skali:
1 rok gwarancji – 0 punktów
2 letnia gwarancja – 10 punktów
3 (i więcej) letnia gwarancja – 20 punktów
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Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej rocznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego
montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do
przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 170 080.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Wykonawca składający ofertę w tej części zamówienia zobowiązany jest do zabezpieczenia ofert wadium w
kwocie: 5 100,00 zł. Formy wniesienia wadium opisano w dziale 7 SIWZ.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 1 pkt. 12-23 UPZP. W postępowaniu
mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
Zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24. ust 5 UPZP. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców samodzielnie jest zobowiązany do
wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 UPZP.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Uwaga: jeżeli Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom część
Zamówienia należy wypełnić w JEDZ Dział IV Kryteria kwalifikacji, Część C – Zdolność techniczna i zawodowa
oraz podać część procentową zamówienia. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a UPZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 5.2 a) do h) SIWZ. Zamawiający nie
żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 5.2 a) do h) SIWZ,
dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a
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UPZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak
Podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Zakres wypełnienia JEDZ wskazany w załączniku 3 do SIWZ. 5.15.
Do oferty Wykonawca korzystający z zasobów podmiotu trzeciego załącza JEDZ tego podmiotu oraz jego
Zobowiązanie o przekazaniu zasobu – dołączyć do oferty w formie elektronicznej (jeśli dotyczy). Oświadczenia
o których mowa w punkcie 5 SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a UPZP oraz dotyczące Podwykonawców,
Należy wczytać w oryginale na platformie zakupowej jako załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a UPZP, odpowiada
solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
Że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
Wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. Zakres wypełnienia
JEDZ wskazany w załączniku 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest składając ofertę załączyć do niej
na platformie zakupowej następujące oświadczenia lub dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym: — Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do SIWZ zawierający w szczególności informacje
o terminie dostawy, gwarancji, pełnych danych adresowych Wykonawcy. Wykonawca, składając ofertę informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
– formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SIWZ (informacje dodatkowe część 12 pkt. 12.8.- Oryginał
gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium korzystając z innej formy niż pieniądz, korzystając z
formy elektronicznej wadium. - Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania
dokumentów składanych wraz z ofertą.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków
Cd III.1.1) - Oświadczenia JEDZ (sporządzone zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającym standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia opublikowany na stronie internetowej – https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) należy przesłać zgodnie z pkt. 9.5
SIWZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -Analogiczny wymóg
dotyczy JEDZ składanego przez Podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 UPZP.
9.6. Sposób złożenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ): opisano w pkt. 9
SIWZ. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowania za pośrednictwem Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz
publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych.doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z
plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Zamawiający przed udzieleniem

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie (nie krótszym niż 10 dni):
a) Wypełniony OPZ – załącznik nr 2 do SIWZ.
b) aktualne świadectwa rejestracyjne dla wyrobów medycznych wydanych przez upoważnione do tego
jednostki, w tym świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.
o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.), poświadczenie nadania znaku CE
oferowanym wyrobom, bądź deklaracji zgodności wydanych przez niezależną organizację potwierdzającą
zgodność wyrobów z odpowiednimi normami lub też deklaracji zgodności dla wyrobów wydanej przez
producentów potwierdzających zgodność wyrobów z odpowiednimi normami, lub atestów i certyfikatów
wystawionych przez upoważnione do tego jednostki badawcze w obszarze gospodarczym Unii Europejskiej.
Uwaga: Wymienione powyżej dokumenty potwierdzające oznakowanie wyrobów jest uzależnione od klasy
wyrobu medycznego i wymagań określonych w odpowiednich normach dla danego wyrobu.
Zamawiający dla produktów niebędących wyrobami medycznymi wymaga poświadczenia przez producenta
zgodności wyrobu z obowiązującymi odpowiednimi w danym zakresie normami i poświadczenia przez niego
zastosowania wyrobu.
c) Katalog, ulotka, strona z katalogu lub folder lub inny dokument opisujący oferowany produkt producenta
szczegółowo opisujący oferowane urządzenie celem potwierdzenia jego parametrów technicznych zgodnie z
opisem przedmiot zamówienia. Zamawiający wymaga, aby składane dokumenty zawierały nazwę producenta,
nazwę produktu lub nr katalogowy, tak by możliwa była jego jednoznaczna identyfikacja z produktem
zaoferowanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w punkcie 5.2. b) do j) SIWZ oraz 5.12 SIWZ z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6
UPZP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.10. Tryb udzielenia zamówienia, procedura:
a) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986,
dalej w treści uPzp);
b) Przepisy powiązane: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia
27.7.2016 r. poz. 1126); Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
c) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 uPzp;
d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na
wszystkie pakiety tj. na 12 części), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie;
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej, aukcji elektronicznej oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i udzielania zaliczek na poczet
wykonania zamówienia;
f) Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegółowe informacje dotyczące wadium określone zostały w
pkt. 7 niniejszej SIWZ;
g) W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów;
h) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków
5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt. 3
ustawy PZP):
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia w formie JEDZ – w zakresie
wskazanym w załączniku 3 do SIWZ – przesłać w formie elektronicznej zgodnie z pkt 9.6. SIWZ.
b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz art. 24
ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - w zakresie określonym
art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
e) 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 UPZP;
f) 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 15 UPZP;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 22 UPZP;
h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 UPZP;
i) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym art. 24 ust. 5 pkt 7 UPZP;
j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) w zakresie określonym
art. 24 ust. 5 pkt 8 UPZP;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Dalszy ciąg II.1.3)
k) 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 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem
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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 5.16-5.27 SIWZ.
5.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w 5.2 a) niniejszej SIWZ, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, W przypadku wezwania przez Zamawiającego
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia oświadczenia (JEDZ) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie przesyła oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. na adres
poczty elektronicznej jedz@zsm.com.pl , jednakże w takim przypadku Wykonawca nie musi szyfrować tego
dokumentu.
5.4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw
do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (w takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu
w ofercie numer referencyjny postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują)
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 570).
5.5. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), przepisy rozporządzenia Ministra
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U. 2018 poz. 1993) oraz przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz.
1991).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi na zasadach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 4)
i ceną zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1).
Jeżeli Wykonawca, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy według warunków podanych
w niniejszej SIWZ, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert uznanych za
niepodlegające odrzuceniu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zawarcie umowy (projekt umowy w załączeniu) na realizację zamówienia nastąpi po upływie 10 dni od
przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba, że zostanie wniesione odwołanie. W sytuacji, gdy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta Zamawiający zastrzega sobie
możliwość podpisania umowy przed upływem ww. terminu.
Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie lub osobiście.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

mailto:jedz@zsm.com.pl
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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: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 08/01/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek
Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pok. 204 – Sala konferencyjna.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowywanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986)

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:
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
SIWZ (załącznik nr 8). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 16 załącznika
nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”.
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RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot.
powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po
rozstrzygnięciu postępowania.
9.4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1419), które Wykonawca pragnie zastrzec jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie raz z plikami stanowiącymi jawną
część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie podpisane elektronicznym
podpisem kwalifikowanym.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w wysokości 74
575,00 PLN (dotyczy wykonawców, składających oferty na wszystkie części zamówienia).
10.2 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na konto ePUAP Zamawiającego.
10.3 W celu zmiany oferty Wykonawca za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku prześle na skrzynkę podawczą Zamawiającego formularz z informacją o zmianie
oferty. Wykonawca złoży nową, zmienioną, zaszyfrowaną ofertę wypełniając po raz kolejny formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postepowania odwoławczego przez
Wykonawca, jak i dalsze pisma wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na elektroniczną skrzynkę

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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Podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby, w postaci elektronicznej,
podpisane
Bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
Równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Oryginał dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskami o dopuszczenie
Do udziału w postępowaniu lub ofertami złożonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający składa do Izby nie później niż przed otwarciem rozprawy, z wyjątkiem przypadku, w którym całość
Dokumentacji postępowania została złożona w sposób określony w pkt. poniżej zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu
Postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 2018, poz. 1992).
W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z
Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I
Rozdziale 2a ustawy, lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, Prezes Izby wzywa
zamawiającego
Do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej, w zakresie, o którym mowa w ust. 1,
zapisanej
Na informatycznym nośniku danych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
Podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669),
W sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych
Zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia
Identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających
Informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego sporządzona w postaci elektronicznej
Składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych
Nośników danych:
•płyta CD,
•płyta DVD,
•nośnik USB,
•dysk przenośny USB.
Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z
Wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów
Elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa
Katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów
Postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie
Chronione.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Termin wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się:
a)w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
Wniesienia,
b)wobec ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c)wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
Należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.
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Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
Skarga do sądu.
Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018
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