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Ogloszenie m 548464-N-20 17 z dnia 2017 -07 -ll r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzgtu mcdyczrego Kardiomonitory Ssak Litotryptor

endourologiczry

OGLOSZENIE O ZAM6WIENIU - Dosta$y

Z,amieszrzanie ogloszenia: Zamteszrzanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycry: Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europcjskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wylqczrie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy kt6rych

dzialalnoS6, lub dzialalnoSd ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgd4

realimwaly zam6wienie, obejmuje spoleca4 i zawodowq integracjg os6b bgd4cych cdonkami

grup spoleczrie marginalizowanych

Nie

Nalezy podad minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia os6b nale24cych do jednej lub wiEcej

kategorii, o kt6rych mowa w arl.22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niL3Oo/o, os6b zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgporvanie przeprowadza podmiot, kttiremu zamawiaj4cy powierryl/powierryli

przeprowadze nie postgporvania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli prowadzenic

postgpowania:

Postgporvanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych
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Nic

Jezeli tak, nalezy wymienii zamawiaj4cych, kt6rry wsp6lnie przepro\\adzaj4 postgpowanie oraz

podai adresy ich siedzib, kajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z

danymi do kontakt6w:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiaj4cymi z innych pafstw

cdonkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych pafstw

cdonkowskich Unii Europejskicj - maj4ce zastosowanie krajowe prawo zam6wieri

publicmych:

Informacje dodatkowe:

L l) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415,

ul. ul. Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paristwo Polska, tel.

+48338723111,, e-mail zozsuchabeskidzka@wp.pl,, faks +480338723111.

Adres strony internetowej (LrRL):

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moina uzyska6 dostgp do narzgdzi i urzqdzeri lub format6w

plik6w, kt6re nie s4 og6lnie dostgpne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszq okre3lii):

Samodzielny Publiczny Zakald Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAM6WIENIA (jeieli dotyczy):

Podzial obowi4zk6w migdry zamawiaj4cymi w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania

postgpowania, w tym w prrypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania z

zamawiaj4cymi z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postgpowania, cry i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postgpowania odpowiadaj4 pozostali zamawiaj4cy, cry zam6v"renie bgdzie udnelane przez

kaidego z zamawiajEcych indywidualnie, cry zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na

r ze c z pozo staly ch zamawiaj 4c y c h) :

r.4) KOMUNIKACJA:

Nieogranicmny, pelny i be4roSredni dostgp do dokument6w z postgpowania moirra uzyskad

pod adresem (URL)
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Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kttirej zamieszlmna bgdzie specyfikacja istotnych rvarunk6w

zam6wienia

Tak

www. zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ogranicmny - wigcej informacji moina uryskad

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalef przesylad:

Elektronicaie

Nie

adres

Dopuszcmne jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu rv

postgpowaniu w inny spos6b:

Nie

Inny spos6b:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

w inny spos6b:

Tak

Inny spos6b:

Pisemnie

Adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22,34-200 Sucha Beskidzka

Komunikacja elektronicma wymaga korzystania z narzqdi i urz4dztit lub formatr5w plik6w,

kt6re nie sq og6lnie dostgpne

Nie
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Nieograniczony, pelny, bezpoSredni i bezplatny dostgp do tych narzqdn moZra uryskai pod

adresem: ([,lRL)

II.l) Nazwa nadana zam6wi cnit prznzzamawiaj4cego: Dostawa sprzgtu medycaego

Kardiomonitory Ssak Litotryptor endourologiczny

Numer referencyjny: ZOZ.V.0 I 0 IDZP I 47 I 17

Przed wszczgciem postgpolvania o udzielenie zam6rvienia przeprowadmno dialog technicmy

Nic

II.2) Rodzaj zam6rvicnia: Dostawy

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zamowienie podzielone jest na czgSci:

Tak

Ofcrty lub rvnioski o dopuszczcnie do udzialu w postgpowaniu mozra skladad w

odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiaj4cy zastrzega sobic prawo do udzielenia l4cmie nastgpuj4cych czgSci lub grup

czgSci:

Maksymalna liczba czg6ci zamrirvienia, na ktrSre mo2e msta6 udzielone zam6wienie jcdnemu

nykonarvcy:

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostau), uslug lub

rob6t budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari ) a w prrypadku partnerstwa

innorvacyjnego - okreSlenie zapotrzeborvania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane: Przedmiotem zam6wienia jest dostawa sprzEtu medycznego wraz z instalacj4 i

uruchomieniem, okreSlonego w poszczeg6lnych pakietach. Szczeg6lowe wymagania w stosunku

do w/w przedmiotu zam6wienia i zakres zam6wienia zawiera zalqcznik nr la ( pakiety nr 1,2,3) do
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SIWZ. Okredla on parametry wymagalne - granicae i oceniane. Opis ten naleiry odczytywae

wraz z ewentualnymi zrnianami tredci specyfikacji, bgdqcymi np. wynikiem udzielonych

odpowiedzi na zapytania wykonawc6w. Ofe(a, kt6rej sprz4t nie bgdzie spelnial warunk6w

granicaych zostanie odrzucona. Zamaviajqcy wymaga, aby zaoferowany sprzgt byl fabrycznie

nowy, nieuZywany, rok produkcji nie starsry ni22017. ZamawiajEcy wymaga, aby zaoferowany

sprzgt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podjgcia dzialalnoSci medycmej, bez

dodatkowych zakup6w i inwestycji . Wykonawca po przekazaniu do biezqcej eksploatacji i

odbiorze przez Zamawiq4cego urz4dzenia, potwierdzonego protokolem zdawczo- odbiorczym

zobowi4zany jest do przeprowadzetia na wlasny kosZ szkolenia w zakresie obslugi dla personel

Zamawiajqcego.

II.5) Gl6wny kod CPV: 33140000-l

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Calkowita warto6d zam6wienia (e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoici

zam6wienia):

WartoSd bez VAf:

Waluta:

(w przypadku umdw ramowych lub dynamicznego systemu zakup|w - szacunkowa calkowita

maksymalna wartoit w calym okresie obowiqrynuania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakup6w)

Il.7) Czy przewiduje sig udzielenie zam6wie6, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkeSlenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone

zam6wienia, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6lubwart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realimwane bgdzie zam6wienie lub okrcs, na ktrSry zostala zawarta

umowa ramowa lub okres, na ktriry zostal ustanowiony dynamiczry system zakuptiw:

miesiqcach: lub dniacht 42

lub

data rozpoczgci a: lub zakoircrcnia:
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II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilI. 1 ) WARUNKT UDZI At-U W POSTqPOWANIU

lII.1.1) Kompetencje lutr uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci

zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przcpis6w

Okreilenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okedlil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicma

OkreSlenie warunk6w: Zamawial4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.l.3) Zdolno6d techniczta lub zawodowa

OkreSlenie warunk6w: Zamawiaj4cy nie okreSlil warunku w tym zakresie

Zamawiaj4cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujqcych czynnoSci prry realizacli

zam6wienia wraz z informacjq o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b:

Nie

Informacje dodatkowe:

III,2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.I) Podstawy wykluczenia okreSlone w art. 24 ust. I ustawy Pzp

lll.2.2) Z,amawiaj4cy przewiduje wykluczenie rvykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Thk Zamarviajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia okreilona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

6z16 I 1 .07.201 7, 09: 15
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rrr.3) WYKAZ OSWTaOCZTN SKr-ADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU

WSTqPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPELNIA WARLTNKI UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPEI,NIA KRYTERIA

SELEKC.II

O6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w

postgporvaniu

Tak

O6wiadczenie o spelnianiu kryteri6rv selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWtanCZBN LUB DOKUMENT6W, SKLADANYCH PRZF,Z

WYKONAWC4 W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA WART.25 UST. I PKT3

USTAWY PZP:

l. Odpis z wladciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci

gospodarczej, je2eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy,

wystawionego nie wczeSniej ni2 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert.2. Jekli

wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzecrypospolitej Polskiej,

zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie I skiada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzaj4ce odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadloSci. 3.

Dokumenty, o kt6rych mowa w punkcie 2 powinny byi wystawione nie wczeSniej niZ 6

miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert. 4. Jeireli w kraju, w kt6rym wykonawca ma

siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt6rej dokument

dotycry, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie 2 zastgpuje sig je

dokumentem zawieraj4cym odpowiednio oSwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kt6rej dokument mial

dotyczyi, dohone przed notariuszem lub przed organem sqdowym, administracyjnym albo

organem samorz4du zawodowego lub gospodarczego wlaSciwym ze wzglgdu na siedzibg lub

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OSWTAOCZBN LUB DOKUMENT6W SKLADANYCH PRZI.Z

WYKONAWCE W POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWTAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART, 25 UST. I PKT I

'7 z. l6 I I .07.2017. 09: I 5



trs't'{wY P7P

https://b4.ue. gov.pli IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d

[r.5.1) w ZAKRESTE SPEr-NIANIA WARUNKOW UDZ],ALU W POSTQPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI6W SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OSWT.q,NCZNilI LUB DOKUMENToW SKI-ADANYCH PRZEZ

WYKONAWCq W PO ST4P OWANTU NA WEZWANTE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KT6RYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do oferty naleiry dol4czy{, nastEpuj4ce dokumenty: 1. Wypekriony i podpisany przez osoby

upowa2nione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporz4dmny wedtug wzoru

stanowi4cego zal4czrik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby

upowaZnione do reprezentowania wykonawcy Arkusz cenowy ( oferowany pakiet),

sporz4dzany wedlug wzoru stanowi4cego zal4cnk nr I a do specyfikacji. (Arkusz winien

zavierat, wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postgpowania). 3.

Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jezeli osoba reprezentuj4ca wykonawcA w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowaziona do jego

reprezentacji we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. 4. Wykonawca

zobowi4zany jest dla oferowanego sprzQtu dol4czyt do oferty dokumenty potwierdzaj4ce

dopuszczenie go do stosowania.

IV.l) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamr5wienia: Przetarg nieograniczony

lY.l.2) Zamaliaj4cy i4da rrniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.l.3) Przewiduje si9 udzielenie zaliczek na poczct wykonania zam6wienia:

Nie

Nalery poda6 informacje na temat udzielania zaliczek:

8z16 11.07.2017,09:15
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IV.1.4) Wymaga sig doienia ofert w postaci katalog6w elektroniczrych lub dol4czenia do

ofert katalog6w elektroniczrych:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicaych lub dol4czenia do ofert

katalog6w elektroniczrych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si9 doiienia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza sig o2enie oferty wariantowej

Nie

Zlo2nnie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zio2eniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.l.6) Przewidyrvana licz-ba wykonawcriw, kt6rzy mstan4 zaproszeni do udzialu w

postqpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnersfyro

innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

[V.1.7) Informacje na temat umowy ramowej Iub dynamiczrego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdne zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przcwidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

9z16
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Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicmego systemu zakup6w:

Adres strony internetowej, na kt6rej bgd4 zamieszcmne dodatkowe informacje dotycz4ce

dynamicmego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicmego systemu zakup6w dopuszcza sig dozenie ofert w

formie katalog6w elektronicznych:

lV. 1.8) Aukcja elektroniczra

Przcwidziane jest przeprowadzcnie aukcji elektroniczrej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalery podai adres strony internetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Naleiry wskazad elcmcnty, kt6rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektroniczrej:

Przerviduje sig ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalery podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje doty cz4ce przebiegu aukcji elektronicmej :

Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bgd4 warunki, na

jakich wykonawcy b9d4 mogli licytowai (minimalne wysokoSci post4pieri):

Informacje dotycz4ce wykorrystywanego sprzgtu elektronicznego, roni4zafi i specyfikacji

techniczrych w zakresie pol4cze6:

Wymagania d,otycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicmej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicmej i czasie ich trwania:

10 216 I I .07 .2017 , 09:1 5
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Czas trwania:

Cry wykonawcy, kt6rry nie zlo2yli nowych post4piei, zostanq zakwalifrkowani do nastgpnego

etapu:

Warunki zamknigcia aukcji eleklronicznej:

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Krvteria Znaczenie

Cena 60,00

Ocena techniczna 30,00

Termin dostawv 10 00

IV,2.3) Zastosowanie procedury o ktrirej morva w art.24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, kt6re musz4 spelniai r,rszystkie oferty:

Przewidziane jesl zastrzpZenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstEpnych bez

przeprowadzenia ne gocjacji

Przewidziany jest podziai negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagair zamawiajqcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

ll zl5 | 0?r0t7 0g ls
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Informacja o wysokoSci nag6d dla wykonawc6w, kt6rry podczas dialogu konkurencyjnego

przedslawili romvi4zania stanowiqce podstawg do skladania ofert, je2rcli zamawia14cy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi4zai:

Nalezy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4

odpowiadai wsrystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu oganiczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elcktronicma

Adres strony internetowej, na kt6rej bgdzie prowadzona licytacja elektronicma:

Adres strony internetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji

elektronicmej:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfrkacji wykonawc6w w licytacji elektronicmej, w tym

wymagania technicme urz4dzefi informatycmych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicmej, w tym okredlenie minimalnych wysokodci

postqpiefi:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6rry nie zloryli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego
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etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udziafu w licytacji elektroniczrej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektroniczrej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tre6ci zawieranej umowy w

sprawie zam6wienia publicznego, albo og6lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania doty cz4ce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje sig istotne zniany postanowieri zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskazai zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia znian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy moip byi dokonana przez strony w formie pisemnej w

drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaZnoSci.2. Zniany postanowiei niniejszej

umowy, s4 dopuszczalne wyl4cmie w przypadku, gdy nast4pila : a) mtiana stawki podatku VAf -
z''iqzanel z przedmiotem umowy - w tym przypadku znianie ulegrrie kwota podatku VAf i cena

brutto, cena netto pozostanie nieznienna, b) w przypadku zmiany stawki podatku VAf w ramach

niniejszej umowy zniana stawki nastgpuje z dniem wejdcia w zycie aktu prawnego znieniaj4cego

stawkq.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.l) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy)

Srodki slui4ce ochronic informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu:

Data: 2017-08-10, godzina: 10:00,

Sk6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony. negocjacje z ogloszeniem):
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Wskazai powody:

JEzyk lub jg4yki, w jakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin rwiqzania ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania

ofert)

IV.6,4) Przerviduje si9 uniewazrrienie postgpolvania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nicprrymania Srodkriw pochodz4cych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych

zwrotowi Srodk6w z pomocy udzielonej przez pafstwa cdonkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt6re mialy byd przezraczone na sfinansowanie

calo5ci lub czg5ci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniervainicnie postgporvania o uddelenie zam6wienia, jezeli Srodki

slui4ce sfinansowaniu zam6rvieri na badania naukowe lub prace roavojowe, kt6re

zamawiajqcy zamicrzal przcmaczyi. na sfinansowanie caloSci lub czg6ci zam6wienia, nie

zostaly mu przvmane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACTNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czp5d nr: I Nanva: Pakiet nr 1

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wicnia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa

innorvacyjnego -okre5lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa kardiomonitor6w szt. 3 o parametrach

okreSlonych w pakiecie nr 1

2) Wsprilny Slownik Zam6rvie6(CP\): 33100000-1,

3) WartoSd czg5ci zamriwienia(iezeli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zamrirvienia):

WartoSc bez VAT: 0.0
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okes w dniach: 42

data rozpocqcia'.

data zakoficzenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczrnie

Cena 60,00

Ocena technicma 30,00

Termin dostawy l0 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

I) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub rob6t

budowlanych lub okreilenie zapotrzebowania i wymagay't) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -okreSlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty

budowlane:Przedmiotem zam6wienia jest dostawa ssaka elektrycmego sauk 1, o parametrach

okreSlonych w pakiecie nr 2

2) Wsp6lny Slownik Zamriwie6(CPv): 33100000-1,

3) Wartoid czgSci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zrm6wienia):

Warto6i bez VAI: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin r+ykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach: 42

data rozpoczqcia:
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data zako6czenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczc,nie

Cena 60,00

Ocena techniczna 30,00

Termin dostawy l0 00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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