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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kozak, Dorota Czajka
Tel.: +48 324784561/548
E-mail: zp@wss2.pl
Faks: +48 324784549
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss2.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wss2.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju
Numer referencyjny: BZP/38/382-21/16

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. BZP/38/382-21/16, Przedmiot zamówienia obejmuje
dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu

zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami
pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne,
i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie parametrów
techniczno-użytkowych
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat USG z głowicą dorektalną
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 257 972.22 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat RTG z ramieniem C
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 842.59 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tor wizyjny z oprzyrządowaniem, Urządzenia do elektroresekcji, Videocystoskopu
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 230 859.84 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stół zabiegowy, Lampa operacyjna
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego

wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 962.50 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Defibrylator
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 200.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pompy infuzyjne ze stacją dokującą
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 880.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat USG
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 177 175.93 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat USG
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 165 509.26 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
38510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego, fabrycznie nowego,
wyprodukowanego w 2016 roku przedmiotu zamówienia, wraz z wszystkimi częściami składowymi, jego
wyposażeniem, akcesoriami, urządzeniami pomocniczymi i współpracującymi oraz oprogramowaniem (jeżeli
dotycz). Zakres dostawy, parametry graniczne, i warunki związane z dostawą określone zostały w załączniku nr
1 do SIWZ – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 70
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin Gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszt Cyklu Życia Produktu / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 397 685.19 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/11/2016
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 3 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2016
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: 29/08/2016
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej na I piętrze (A 21)

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:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
Nr Nazwa Pakietu WADIUM
1 Aparat USG z głowicą dorektalną 7 000,00 zł
2 Aparat RTG z ramieniem C 6 000,00 zł

3 Tor wizyjny z oprzyrządowaniem, Urządzenie do elektroresekcji, Videocystoskop 6 000,00 zł
4 Stół zabiegowy, lampa operacyjna 2 000,00 zł
5 Defibrylator 400,00 zł
6 Pompy infuzyjne ze stacją dokującą 300,00 zł
7 Aparat USG 5 000,00 zł
8 Aparat USG 4 000,00 zł
9 Mikroskop operacyjny z torem wizyjnym 11 000,00 zł
Pozostałe informacje dotyczące wadium przedstawione w pkt. 17 SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urzęd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami
ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. 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.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia,
jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, za pomocą faksu lub drogi
elektronicznej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w sposób inny. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu
oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze
zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszaną na

stronie internetowej Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące Środków ochrony prawnej określa Dział VI
ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/07/2016

