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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:107364-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Urządzenia medyczne
2019/S 047-107364

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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.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
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zp@zsm.com.pl
www.zsm.com.pl
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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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 883 328.00 PLN

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.
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
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— 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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 PLN. 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

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:
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— 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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
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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
— 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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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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:
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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

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:
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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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 %
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
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— 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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

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
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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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
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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.
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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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:
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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
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
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.
Kryterium: Gwarancja, waga 10 %
Wykonawca zobowiązany jest zaoferować minimalny okres gwarancji - 1 rok dla asortymentu opisanego w
załączniku nr 2 do SIWZ.
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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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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.
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:
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— 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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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: 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 %
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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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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 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.1.6) 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
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IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 235-536774

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Kolumna zasilająca w układzie tandem z podziałem na stronę monitorująco- wentylacyjną oraz stronę infuzyjną
wraz z urządzeniami kompatybilnymi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Promed Spółka akcyjna
ul. Działkowa 56
Warszawa
02-234
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 520 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 495 832.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 51 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
1 Dostawa, montaż i serwis Aparatu EEG
KLASTMED Grzegorz Żuchnik
2.Dostawa, montaż i serwis urządzeń do pomiaru rzutu
Serca metodą niekalibrowaną
MAQUET POLSKA Sp.z o.o.
3. Dostawa, montaż i serwis Respiratora typ I (Hamilton-

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536774-2018:TEXT:PL:HTML
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C6)
Ekomark sp.z o.o.
4.Dostawa, montaż i serwis Respiratora typ II (Puritan
Bennett 980)
Anmar Sp. Z o.o. Sp. K.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

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

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 14
Nowy Tomyśl
64-300
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 193 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 193 660.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Łózko do intensywnej terapii z wagą, materacem zmiennociśnieniowym i akcesoriami

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
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Nazwa:
Aparat do ogrzewania pacjenta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Strefowa 22
Tychy
43-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 370.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 22 800.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Podnośnik pacjenta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6

Nazwa:
System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
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Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
VEROMED Michał Stebnicki
Wolności 94/225
Zabrze
41-800
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 770.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Respirator transportowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
DRAGER Polska Sp. z o.o.
ul. Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 42 592.59 PLN
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Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 110.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
Lampa zabiegowa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Promed Spółka akcyjna
ul. Działkowa 56
Warszawa
02-234
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 500.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 850.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
USG (2 szt., w tym 1 szt. z ekranem dotykowym przeznaczone na blok operacyjny)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji i zewnętrznej stymulacji serca
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Żołny 11
Warszawa
02-815
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 235.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 576.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 11

Nazwa:
Aparat do analizy EKG

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
23/01/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9
Warszawa
02-583
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Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 11 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 11 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
Zestaw z videobronchoskopem

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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”.
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.
Unieważnieniu pakietu nr 3, 5 –na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29.1.2004 roku – „Prawo
zamówień publicznych” (Tekst jednolity – Dz. U. z dnia 16.10.2018 r. poz. 1986), ponieważ postępowanie
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w zakresie pakietu nr 3 oraz pakietu nr 5 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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
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),
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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.
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:
04/03/2019
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