Ogłoszenie nr z dnia 2017-05-04 r.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna: Usługa przeglądu sprzętu medycznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna, krajowy numer identyfikacyjny
24151294000000, ul. ul. Pyskowicka , 42612 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 285 40 58, e-mail
zp@wspsa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.wspsa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wspsa.pl

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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pismnie-za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23.11.2012r.-Prawo poctowe, osobiście
lub za pośrednictwem posłńca
Adres:
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowickiej 47-51, 42-612 Tarnowskie Góry,
sekretariat - bdynek administracji

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przeglądu sprzętu medycznego
Numer referencyjny: WSP-DZP-2100-20/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

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

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na okresowym
przeglądzie sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu szpitala. Zamówienie składa się z 12 części, tzw. pakietów z
którego każdy stanowi oddzielną części zamówienia: Pakiet nr 1 – Sprzęt fizykoterapeutyczny, Pakiet nr 2 – Aparaty RTG
1 Pakiet nr 3 – Aparaty RTG 2 Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1 Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji Pakiet nr 6 –
Aparaty RTG 3 Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2 Pakiet nr 8 – Laparoskop i hister

II.5) Główny kod CPV: 50400000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr [D],
spełnia określone wymagania i jest zgodny z przedmiotem zamówienia opisanym w załącznikach [D], znajduje się w
formularzu oferty stanowiącym załącznik [C] do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie tak
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie tak
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin
ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą
mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja wieloetapowa
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz Prawo Zamówień
Publicznych.. 2. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody
strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z
dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 4. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie
strony pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-12 , godzina: 09:30:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1 – Sprzęt fizykoterapeutyczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest wykonać przegląd: • zgodny z wymogami producenta
z wymianą niezbędnych podzespołów • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową •
wgranie nowej wersji oprogramowania (jeżeli jest potrzebna) • wydanie raportu serwisowego • dokonanie wpisu do paszportu
technicznego urządzenia MODEL NR FABRYCZNY 1 2 lektrostymulator emildue firing evo nr.10/f5194 elektrostymulator
emildue firing evo nr.10/f5181 wirówka kończyn górnych 1114 e nr.h/1010/0338 wirówka kończyn dolnych 1115 ez
h/1009/0308 wirówka kończyn dolnych 1110 e h/1010/0340 Crioflex Cryo-Tduo nr.CTD-2047FG DIADYNAMIK MADYN
D11 nr.D11219V.1.2 ULTRATON D200 nr.900117 diatermia DIAMAT G110 nr.77474 EMILDUE7F00 FIRING 7F
nr.05/7F001716 INTERDYNAMIK SERSE ID-3P nr.191 VIOPOR JPSS MRS-200 DA 101122 ultradźwięki INTELEKT

MOBILE US nr.14535 358000 LAMPA TERAPEUTYCZNA LUMINA nr.SL-33/03/10 lampa terapeutyczna EMITA VT
410/UV IR/ nr.90204 Stymat S 110 nr.78083 Stymat S 110 nr.79250 Stymat S 200 nr.79695 Stymat S 200 nr.76285 Stymat S
210 nr.880184 dwukanałowy aparat do elektrostymulacji PHISIOTER D-50 - laser LP 50 biostymulacyjny 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2 – Aparat RTG 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie
konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem
technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową . •
wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu technicznego
urządzenia. MODEL 1 AXIOM ICONOS R100 SIEMENS PERFORM-X /CONTROL-X/
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3 – Aparat RTG 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie
konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem
technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową . •
wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu technicznego
urządzenia. MODEL 1 RTG PRZEWOŻNY SM 20 HF
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:

data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4 – Tomograf komputerowy 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie
konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem
technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową . •
wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu technicznego
urządzenia. MODEL 1 TOMOGRAF KOMPUTEROWY TK BRIGHTSPEED EDGE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5 – Aparat do hemoperfuzji
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie
konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem
technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową i
kalibrującą . • wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie wpisu do paszportu
technicznego urządzenia. MODEL 1 APARAT DO HEMOPERFUZJI AQUARIUS
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6 – Aparaty RTG 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:1- wykonawca zobowiązany jest wykonać testy zgodnie z procedurą badawczą: •
PB-1 dla aparatury radiografii ogólnej 2- wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły z testów specjalistycznych w
oryginale dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanym z nim urządzeniem pomocniczym. 3wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu akredytacji. 4-w razie wykrycia usterki testy po naprawcze gratis
MODEL 1 AXIOM ICONOS R100 SIEMENS PERFORM-X /CONTROL-X/ RTG PRZEWOŻNY SM 20 HF
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7 – Tomograf komputerowy 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:1- wykonawca zobowiązany jest wykonać testy zgodnie z procedurą badawczą: •
PB-3 dla tomografu komputerowego 2- wykonawca zobowiązany jest przekazać protokoły z testów specjalistycznych w
oryginale dla każdego poddanego testom specjalistycznym aparatu i związanym z nim urządzeniem pomocniczym. 3wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu akredytacji. 4-w razie wykrycia usterki testy po naprawcze gratis
MODEL 1 TK BRIGHTSPEED EDGE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8 – Laparoskop i histeroskop
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą niezbędnych podzespołów ,w razie
konieczności wymienić części które podlegają wymianie co kilka lat • wymienić wszystkie elementy uwarunkowane stanem
technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych odpowiednią aparaturą pomiarową i
kalibrującą . • wgranie nowej wersji oprogramowania(jeżeli jest taka potrzeba). • wydanie raportu serwisowego. • dokonanie
wpisu do paszportu technicznego urządzenia. MODEL 1 LAPAROSKOP MARKI RICHARD WOLF HISTEROSKOP
MARKI RICHARD WOLF
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9 – Wieża endoskopowa 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARYZGODNE Z WYMOGAMI PRODUCENTA APARAT BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W
SIEDZIBIE SZPITALA. WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ
USŁUDZE. MODEL 1 WIEŻA ENDOSKOPOWA WÓZEK KPL.ENDO WM-NP1 NR.2610887 MONITOR HYUNDAJ19”
T LCDTV PROCESOR CV-165 nr.7600069 ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLE-165 NR.7600054 Pompa Płucząca OFP nr.21011081
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10 – Wieża endoskopowa 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARYZGODNY Z WYMOGAMI PRODUCENTA BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W SIEDZIBIE
SZPITALA. WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ USŁUDZE.
MODEL 1 WIEŻA ENDOSKOPOWA WÓZEK KPL.ENDO WM-NP1 MONITOR LCD 19” ŻRÓDŁO ŚWIATŁA CLE 165
nr.7600348 PROCESOR CV165 nr.7600369 POMPA PŁUCZĄCA SS U-2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11 – Endoskopy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:SPRZĘT ENDOSKOPOWY OLYMPUS PRZEGLĄD OKRESOWY I POMIARY-

ZGODNY Z WYMOGAMI PRODUCENTA BĘDĄCY NA WYPOSAŻENIU SZPITALA I WYKONANIE W SIEDZIBIE
SZPITALA. WYKONAWCA DOKONUJE WPISU DO PASZPORTU TECHNICZNEGO PO WYKONANEJ USŁUDZE.
MODEL 1 DUODENOSKOP TJF 160VR - R. PROD.2007 KOLONOSKOP VIDEO Q 165 L- R. PROD.2006
KOLONOSKOP VIDEO Q 165 L- R. PROD.2010 GASTROSKOP VIDEO Q-165 - R. PROD.2008 GASTROSKOP VIDEO
Q-165 - R. PROD.2006 BF-TE2 BRONCHOFIBEROSKOP R.PROD.2007
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12 – Myjnie endoskopowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonawca zobowiązany jest mieć pełen zestaw części zamiennych na terenie kraju
, pełną dokumentację, przeszkolony przez producenta personel techniczny udokumentowany certyfikatem. Wykonawca
zobowiązany jest wykonać roczny przegląd: • zgodny z wymogami producenta z wymianą części eksploatacyjnych • wymienić
wszystkie elementy uwarunkowane stanem technicznym w momencie przeglądu • wykonanie kalibracji i testów serwisowych
odpowiednią aparaturą pomiarową i kalibrującą . • wgranie nowej wersji oprogramowania. • wydanie raportu serwisowego. •
dokonanie wpisu do paszportu technicznego urządzenia. MODEL 1 MINI ETD MINI ETD2 GA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60

Czas rozpoczęcia ewentualnej naprawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

