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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:269262-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Endoskopy
2022/S 098-269262

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Piszczatowska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142454
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:
Zakup zestawu do badań bronchoskopowych
Numer referencyjny: ZP/32/2022/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33168100 Endoskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do badań bronchoskopowych, zgodnie ze specyfikacjami: 
rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ, zał. nr 2 do 
SWZ oraz zał. nr 8 do SWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w siedzibie 
Zamawiającego;
- wykonanie testów potwierdzających sprawność i działanie dostarczonych urządzeń oraz wyposażenia zgodnie 
z dokumentacją;
- dostarczenie wraz z urządzeniami: paszportu technicznego, instrukcji obsługi w języku polskim, wyposażenia 
wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących przedmiot zamówienia;
- dostarczenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych;
- objęcie przedmiotu dostawy co najmniej 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem 
instalacji, uruchomienia i przekazania);
- zapewnienie reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 h od chwili zgłoszenia Zamawia

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu do badań bronchoskopowych, zgodnie ze specyfikacjami: 
rodzajową oraz ilościową, które składają się na opis przedmiotu zamówienia
(zał. nr 7 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy, zał. nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy 
oraz zał. nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostawę sprzętu wraz z rozładunkiem, transportem wewnętrznym, instalacją, uruchomieniem w siedzibie 
Zamawiającego;
b) wykonanie testów potwierdzających sprawność i działanie dostarczonych urządzeń oraz wyposażenia 
zgodnie z dokumentacją (dotyczy sprzętu);
c) dostarczenie wraz z urządzeniami:
- paszportu technicznego oraz instrukcji obsługi w języku polskim,
- niezbędnego wyposażenia wyspecyfikowanego w treści załączników opisujących szczegółowo przedmiot 
zamówienia;
d) dostarczenie wraz z ofertą:
- deklaracji zgodności lub certyfikatu CE (jeżeli dotyczy);
- kart katalogowych zaoferowanych sprzętów;
- dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy, tj.:
· deklaracji zgodności z dyrektywą 93/42/EEC (jeżeli dotyczy),
· dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych,
· deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU (jeżeli dotyczy);
e) objęcie przedmiotu dostawy co najmniej 24 miesięczną gwarancją (licząc od dnia potwierdzonej protokołem 
instalacji, uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym godziny pracy Zamawiającego);
f) zapewnienie reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 24 h od chwili zgłoszenia Zamawiającego;
g) wykonania (w cenie oferty) instruktarzu obsługi i konserwacji zaoferowanego sprzętu zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zmówienia – Zał. nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
Oferowane jako przedmiot zamówienia sprzęty i wyposażenie powinny być wolne od wad fizycznych i 
prawnych, fabrycznie nowe, sprawne, nie będące wcześniej wykorzystywane jako demo lub ekspozycja, 
kompletne i po dostarczeniu Zamawiającemu gotowe do użytku zgodnie
z ich przeznaczeniem, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych nakładów 
finansowych, organizacyjnych i technicznych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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

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
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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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 086-232106

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
Nazwa:
Zakup zestawu do badań bronchoskopowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie unieważnione zostaje na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy, ponieważ postępowanie obarczone 
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na błąd w opisie przedmiotu 
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jez̨eli ma lub miał interes w uzyskaniu zamǫwienia oraz 
poniǫsł lub moz̨e ponies̨c̨ szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisǫw pzp (Dział IX 
Środki ochrony prawnej) pzp.
Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynnos̨c̨ Zamawiającego, podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, w tym na zapis projekt umowy; b) zaniechanie czynnos̨ci w 
postępowaniu o udzielenie zamǫwienia, do ktǫrej Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o ktǫrym 
mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pos̨rednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” pzp.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/05/2022
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