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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279176-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2022/S 101-279176
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Wolnicka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.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:
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Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ.
Numer referencyjny: ZP/10/2022
II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu medycznego oraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zał. nr 1 do SWZ.

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:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt łóżek intensywnej opieki z wagą wraz przeszkoleniem
pracowników Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt łóżek intensywnej opieki z wagą wraz przeszkoleniem
pracowników Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym
załącznik nr 1 do specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
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materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne sprzętu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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.2.13)

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:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 5 szt łóżek intensywnej opieki wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 5 szt łóżek intensywnej opieki wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne sprzętu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
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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.2.13)

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:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 10 szt łóżeczek noworodkowych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 10 szt łóżeczek noworodkowych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
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materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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.2.13)

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:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt wózków medycznych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 2 szt. wózków medycznych wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. wózka akumulatorowego do przewozu pacjentów wraz
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. wózka akumulatorowego do przewozu pacjentów wraz
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych
stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
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materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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.2.13)

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:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. fotela kąpielowego wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakup i dostawa wraz z uruchomieniem 1 szt. fotela kąpielowego wraz przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego zgodnie z zestawieniem warunków i parametrów wymaganych stanowiącym załącznik nr 1 do
specyfikacji.
Gwarancja na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy ( liczone od daty podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia) - vide kryteria oceny ofert.
Przeglądy okresowe co 12 miesięcy, chyba, że producent zaleca częściej wraz z wymianą części zużywalnych,
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego również z wymianą zalecanych przy danym przeglądzie części i
materiałów zużywalnych. Po każdym przeglądzie wydanie świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego
wpisu w paszporcie technicznym
Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e - mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez
Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie - podjęta naprawa) - max do 48 h. Jako "podjęta naprawa" liczy się
obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie
Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez
inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego
Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia
Gwarancja min. 7-letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów od daty
dostawy
Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu (około 5 osób) w dwóch terminach;
Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego - przy dostawie
Z urządzeniem i jego niezależnym wyposażeniem wykonawca dostarczy
paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent,
rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części
składowe, istotne wyposażenie)
Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przy dostawie)
Rok produkcji: 2022
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: wydłużenie terminu gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

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
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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

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.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/06/2022
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
Oferta musi zachować ważność do: 17/09/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/06/2022
Czas lokalny: 11:00

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:
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Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
Wzór oferty
Jednolity europejski dokument zamówienia
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporz.833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególn.rozwiązaniu w zakresie przeciwdziałania agresji na Ukrainę
Potwierdzenie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia
Warunki gwarancji i serwisu
Oświadczenie Wykonawcy z art. 117 ust.4 ustawy Pzp o podziale zadań pomiędzy współwykonawców
Oświadczenie Wykonawcy dot. ustawy o wyrobach medycznych
Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Informację z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy.
Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia zaoferowany w niniejszym postępowaniu musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7
kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art.108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 oraz art 5k
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15,
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim.
4. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona
oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język
polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski
poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.
5. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego.
6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej
wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
9. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Odwołanie przysługuje na:
- niezgodną z przepisami czynność zamawiającego, podjętą w post. o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym na projektowane postanowienia umowy,
- zaniechanie czynnośći w post. o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie
ustawy,,
- zaniechanie przeprowadzenia post. o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego zobowiązany
11. Odwołanie wnosi się: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
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- 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w inny sposób
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec
treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,
13. Odwołanie w innych przypadkach wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
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.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2022
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