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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 w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kowalewska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitallapy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kowalewska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +49 858142482
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

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:

mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
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Zakup wraz dostawą wyposażenia specjalistycznego sprzętu medycznego w zakresie Bloku Operacyjnego, OIT,
Oddziału Chirurgii i pracowni Endoskopii w SPZOZ w Łapach
Numer referencyjny: ZP/3/2018/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie Bloku
Operacyjnego, OIT, Oddziału Chirurgii oraz pracowni Endoskopii wraz z montażem uruchomieniem, oraz
przeszkoleniem personelu medycznego SP ZOZ w Łapach w podziale na zadania: Zadanie 1- Urządzenia
medyczne stanowiące wyposażenie Bloku Operacyjnego, Zadanie 2- Urządzenia medyczne stanowiące
wyposażenie Oddziału Chirurgii, Zadanie3- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Oddziału
Intensywnej Terapii, Zadanie 4- Urządzenia medyczne stanowiące wyposażenie Pracowni Endoskopii,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ – Zestawienie
wymaganych parametrów, oraz załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo– cenowy.

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:
Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Bloku Operacyjnego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33162000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy

II.2.4) Opis zamówienia:
Łóżko transportowe kpl 3, Wózek medyczny kpl 2, Taboret jezdny kpl 7, Taboret jezdny z oparciem kpl 3,
Podest operacyjny kpl 1, Stojak do kroplówki kpl 4, Wózek do aparatury z regulowanymi półkami kpl 1, Stół
operacyjny kpl 1, Aparat do znieczulenia z monitorem kpl 1, Ssak operacyjny kpl 1, Laryngoskop Macintosh
kpl 4, Fonendoskop kpl 2, Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych kpl 1, Urządzenie do ogrzewania
pacjenta kpl 1, Urządzenie do ogrzewania pacjenta powierzchniowe kpl 2, Szafa grzewcza do płynów kpl 1,
Pompa infuzyjna kpl 4, Pompa objętościowa kpl 1, Mankiet do szybkich przetoczeń płynów kpl 1, Defibrylator
ze stymulatorem i wózkiem kpl 1, Worek samorosprężalny kpl 3, Aparat przyłóżkowy USG kpl 1, Respirator z
funkcją transportową kpl 1,

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

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
Opis kryteriów którymi Zamawiajacy bedzie sie kierował opisane jest w szczegółach w w rozdziale nr XVIII
SIWZ, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert, cena 60%, parametry techniczne 40%,
Parametry oceniane zostały wyszczególnione w każdym z zadań w załączniku nr 1, stanowiący opisy
techniczne

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Oddziału Chirurgii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy

II.2.4) Opis zamówienia:
Ssak zabiegowy kpl 2, Wózek do przewozu pacjenta kpl 1, Aparat EKG kpl 1, Pompa infuzyjna kpl 6,
Pompa objętościowa kpl 2, Kardiomonitor kpl 3, Wózek do przewozy pacjenta w pozycji siedzącej kpl 3,
Stół zabiegowy kpl 1, Lampa zabiegowa wisząca kpl1, Lampa zabiegowa jezdna kpl 2, Defibrylator kpl 1,
Respirator z funkcją transportową kpl 1, Łóżko sterowane elektrycznie z materacem i szafką przyłóżkową kpl
30, Wózek opatrunkowy kpl 1, Wózek do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej kpl 3, Stół rehabilitacyjny kpl 1,
Laryngoskop Macintosh kpl 1, Wózek do przewozu bielizny kpl 1, Zestaw narzędzi zabiegowych kpl 1

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Opis kryteriów którymi Zamawiajacy bedzie sie kierował opisane jest w szczegółach w w rozdziale nr XVIII
SIWZ, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert, cena 60%, parametry techniczne 40%,
Parametry oceniane zostały wyszczególnione w każdym z zadań w załączniku nr 1, stanowiący opisy
techniczne

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100
44611200
33182100
33195000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy

II.2.4) Opis zamówienia:
Łóżko intensywnej terapii z materacem kpl 4, Kolumna anestezjologiczna kpl 4, Respirator kpl 4, Defibrylator
kpl 1, Laryngoskop zestaw1 kpl 1, Laryngoskop zestaw2 kpl 1, Ssak elektryczny kpl 2, Centrala nadzorcza z
kardiomonitorami kpl 1, Pompa infuzyjna kpl 24, Pompa objętościowa kpl 8, Stacja dokująca do pomp kpl 2,
Pompa dojelitowa kpl 4, Ogrzewanie pacjenta kpl 1, Łóżko transportowe kpl 1, Medyczny stół roboczy kpl 1,
Stolik do instrumentów kpl 2, Wózek medyczny anestezjologiczny kpl 2, Monitor do transportu kpl 1,
Bronchofiberoskop kpl 1

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Opis kryteriów którymi Zamawiajacy bedzie sie kierował opisane jest w szczegółach w w rozdziale nr XVIII
SIWZ, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert, cena 60%, parametry techniczne 40%,
Parametry oceniane zostały wyszczególnione w każdym z zadań w załączniku nr 1, stanowiący opisy
techniczne

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urzadzenia medyczne stanowiace wyposażenie Pracowni Endoskopii
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33168000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Szpitala przy ul. Janusza Korczaka 23,18-100 Łapy

II.2.4) Opis zamówienia:
Stół do badań endoskopowych kpl 1, Łóżko wybudzeniowe z materacem kpl 1, Pistolet z osprzętem do
sprężonego powietrza kpl 1, Oprogramowanie z osprzętem do obsługi pracowni endoskopii kpl 1
Generator elektrochirurgiczny kpl 1, Szafa do przechowywania endoskopów kpl 1, Zestaw do badań i zabiegów
endoskopowych kpl 1, Ssak do badań endoskopowych kpl 1, Kardiomonitor kpl 1

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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
Opis kryteriów którymi Zamawiajacy bedzie sie kierował opisane jest w szczegółach w w rozdziale nr XVIII
SIWZ, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert, cena 60%, parametry techniczne 40%,
Parametry oceniane zostały wyszczególnione w każdym z zadań w załączniku nr 1, stanowiący opisy
techniczne

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1.Realizacja przed. zamów. w terminie do 8 tygodni ( 56 dni) od dnia podpisania umowy. 2. Zamawiający
zastrzega, iż termin realizacji zamówienia, może ulec zmianie na późniejszy i będzie on uzależniony od daty
odbioru końcowego nowo budowanego obiektu wraz z uzyskaniem pozwoleń na jego użytkowanie. 3.Dostawy
będące przedmiotem zamówienia w zakresie wszystkich zadań będą dostarczane i wniesione, rozpakowane
zamontowane i przekazane do użytku na zasadach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się na terenie Szpitala przy ul. Janusza Korczaka
23,18-100 Łapy w godzinach 8:00-14:00;Termin i warunki płatności: Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty
należności za przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT na
adres Zamawiającego.Pozostałe warunki zamówienia zostały określone w załączniku nr 4,4a do SIWZ oraz
SIWZ

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: 09/07/2018
Czas lokalny: 11:00

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
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Oferta musi zachować ważność do: 09/09/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/07/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Zamawiającego tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach przy ul. Janusza Korczaka 23,
18-100 Łapy, budynek administracji, p. 108

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie stawia
warunków udziału w niniejszym postępowaniu 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę
w przypadku zaistnienia okoliczności, O których mowa w: Rozdiał VI SIWZ art. 24 ust. 1 pkt 12-23,
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 24 ust 5 ustawy PZP, ustawy Prawo
zamówień publicznych 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20,może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okresobowiązywania tego zakazu.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając
wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie
pkt 3.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia nie zakłóci konkurencji.6. Wymagane dokumenty (składane przez Wykonawcę wraz z ofertą
bądź na wezwanie Zamawiającego) zostały określone w rozdziale VIII SIWZ, 7oraz w rozdziale XIII SIWZ.
Wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XII SIWZ.WZÓR UMOWYi gwarancji – został
zawarty w załączniku nr 4,4a do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

