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Ogloszenie nr 560978-N-2018 z dnia 2018-05-21 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego

OGI-OSZENIE O ZAMOWTENIU - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi4zkowe

Ogloszenie dotycz! i Zam6wienia publicznego

Zam6wienie dotycry projektu lub programu wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zam6wienie mogq ubiegad sig wyl{cznie zaklady pracy chronionej oraz wykotrawcy, kt6rych

dzialalno6d, lub dzialalno5d ich wyodrgbnionych organizacyjnie jednostek, kt6re bgdq realizowaty

zam6wienie, obejmuje spoleczn4 i zawodowq integracjg os6b bgdqcych czlonkami grup spolecznie

marginalizowanych

Nie

Nale2y podad minimalny procentowy wskaZnik zatrudnienia os6b nalez4cych dojednej lub wigcej kategorii, o

kt6rych mowa w afi.22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, os6b zatrudnionych prz ez zaklady pracy

chronionej lub wykonawc6w albo ich jednostki (w %)

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy

Nie

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyupowierzyli przeprowadzenie

postgpowania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierryl/powierryli prowadzenie

postgpowania:

Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiajqcych

Nie

Jezeli tak, naleZy wymieni6 zamawiaj4cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podai

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z danymi do kontakt6w:
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Postepowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajQcymi z innych pafistw czlonkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej - majqce zastosowanie krajowe prawo zam6wiei publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. f) NAZWA I ADRES: Zesp6l Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 000304415, ul. ul.

Szpitalna 22 ,34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie, paistwo Polska, tel. +483387231 I l, e-mail

zozsuchabeskidzka@wp.pl, faks +480338723 I I l.

Adres strony intemetowej (URL): www.zoxuchabeskidzka.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod kt6rym moTna uzyskai dostgp do narzgdzi i urz4dzefi lub format6w plik6w,

kt6re nie s4 o96lnie dostqpne

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny (proszg okreSli6):

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA oe?e/i dotyczy)2

Podzial obowi4zk6w migdzy zamawiaj4cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postgpowania, w

tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postqpow ania z zamawiaj4cymi z innych paristw

czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj4cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali

zamawiajqcy, czy zam6wienie bqdzie udzielane przezkazdego zzamawiaj4cych indywidualnie, czy

zam6wienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj4cych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezpo5redni dostgp do dokument6w z postgpowania moZna uzyskad pod

adresem (URL)

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczona bgdzie specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia

Tak

www.zozsuchabeskidzka.pl

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uzyskad pod

adresem

Nie
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu naleZy przesylad:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu w inny

spos6b:

Nie

Inny spos6b:

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

spos6b:

Tak

lnny spos6b:

Pisemnie

Adres:

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

Komunikacja elektroniczna wymaga korrystania z nar4dzi i rrzqdzefi Iub format6w plik6w, kt6re nie

sl og6lnie dostQpne

Nie

Nieograniczony, pelny, bezpodredni i bezplatny dostgp do tych narzgdzi moZna uzyskai pod adresem:

(URL)

SEK II: PRZEDMIOT OWIENIA

II.l) Nazrva nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu

medycznego

Numer referency jny : ZOZ.Y.010 IDZP /30/ I 8

Przed wszczgciem postQpowania o udzielenie zam6wienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zam6wienia: Uslugi

II.3) Informacja o moiliwoSci skladania ofert czgSciowych

Zam6wienie podzielone jest na czgSci:
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Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w odniesieniu do:

wszystkich czgSci

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpuj4cych czg5ci lub grup czg3ci:

Maksymalna liczba czg3ci zam6wienia, na kt6re moZe zostad udzielone zam6wienie jednemu

wykonawcy:

4 236 201 8-05-21 , 09:01

II.4) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt

budowlanych lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi ) t w przyp dku partnerstwa innowacyjnego -

okreslenie za potrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem

zam6wienia jest Swiadczenie uslug w zakresie przegl4du technicznego sprzqtu medycznego. Rodzaj, iloSi i

miejsce sprzgtu okre5laj4 pakiety nr l-37 do niniejszej specyfikacji. Usluga obejmuje: l. Przegl4d techniczny

zgodny z wymaganiami producenta obejmujqcy rnin. czyszczenie, kalibracja i testy kontrolne, sprawdzenie

zgodno6ci parametr6w funkcjonalnych urz4dzeh z deklarowanymi przez producenta, sprawdzenie

poprawnosci dzialania zgodnie z norrnami bezpieczehslwa zalecanymi przez producenta; 2. Wymiang czgsci i

akcesori6w przewidzianych przez producenta do okresowej wymiany z powodu zuzycia (zestawy

przeglqdowe. akumulatory. filtry): 3. Dokumentowanie przeglqdu oraz wystawienie orzeczenia o stanie

technicmym sprzgtu w karcie pracy (raport serwisowy) i wpisu do paszportu technicznego, a wszelkie

pomiary i badania oddzielnym protokolem; 4. Wymieniane w trakcie przegl4du elementy zostan4

wyszczeg6lnione w karcie pracy, W przypadku reklamacji, kt6rejS z wymienianych czgSci naprawa nast4pi w

ci4gu 5 dni roboczych od wezwania 5. Wystawienie orzeczenia o stanie technicznym i dokonanie wpisu do

paszportu technicznego, zawieraj4cego w szczeg6lno6ci: - datg przeprowadzonych czynnoSci, - rodzal

przeprowadzonych czynnoSci, - oceng urz4dzenia: sprawne/niesprawne, - termin kolejnego przeglqdu, -

pieczgi ipodpis osoby wykonuj4cej crynnoSci serwisowe, - wskazania zakresu niezbgdnych napraw w celu

dopuszczenia sprzgtu do uzytku, 6. Sporz4dzanie orzeczeri o stanie urz4dzefi nienadaj4cych sig do

eksploatacji; 7. I inne uslugi okreSlone w poszczeg6lnych pakietach dla danego sprzqtu. 8. Przedmiot

zam6wienia musi by6 realizowany zgodnie z wymogami producenta sprzgtu, obowi4zuj4cymi instrukcjami,

standardami , normami oraz zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa. 9. Wykonawca obowi4zany jest

powierzyt. wykonywanie czynnoSci objgtych niniejsz4 umow4 wylqcznie osobom o odpowiednich

kwalifikacjach, a ponadto przeszkolonych w danej specjalno5ci jezelijest to wymagane przez producenta lub

obowi4zujqce przepisy prawa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSi na podst. Art. 355 $ I kc w zw. z art.

429 kc.
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II.5) Gl6wny kod CPV: 50421000-9

Dodatkowe kody CPV:

IL6) Calkowita wartoS6 zam6wienia (jeileli zamawiajqcy podaje informacje o wartolci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

(w przypadku um6w ramowych lub dynamicznego systemu zakup1w - szacunkowa calkowita mal<symalna

wartoit w ca$nn olcresie obowiqzywania umowy ramowej lub dlnamicznego systemu zakup6w)

ll.7) Czy przewiduje sig udzielenie zamdwieri, o kt6rych mowa w art.67 ust. I pkt6iTlubwart. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

OkreSlenie przedmiotu, wielkoici lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan4 udzielone zam6wienia, o

kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 lub w art. 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie zam6wienie lub okres, na kt6ry zostala zawarta umowa

ramowa lub okres, na kt6ry zostal ustanowiony dynamiczny system zakup6w:

miesi4cach: /ubdniach:

lub

data rozpoczgcia: lub zakoirczenia: 2020-07 -31

KCJA III: INF ERZE PRAW NOMICZNYM
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.I) WARUNKI UDZIAI,U W POST4POWANIU

III.l,l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre5lonej dzialalnoSci zawodowej, o ile

wynika to z odrgbnych przepis6w

Okre5lenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreSlil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.l.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunk6w: Zamawiajqcy nie okreilil warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

IILl,3) Zdolno56 techniczna lub zawodowa

Okre6lenie warunk6w: Wykaz pracownik6w wykonujqcych uslugi serwisowe, wraz oSwiadczeniem

potwierdzajqcym ich uprawnienia do wykonania uslug bgd4cych przedmiotem zam6wienia.
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II.9) Informacje dodatkowe:



Zamawial1cy wymaga od wykonawc6w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu

w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonuj4cych czynno(ci przy realizacji zam6wienia wrazz

informacj4 o kwalifikacjach zawodowych lub doiwiadczeniu tych os6b: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okreSlone w art.24 ust. I ustawy Pzp

lll,2.2) Zamawiaj4cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpuj4ce fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OsWr.C.OCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W CELU WST4PNEGO

POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI

UDZIALU W POST4POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTf,RIA Sf,LEKCJI

O5wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu

Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OSWT,C.OCZTN LUB DOKUMENToW, SKI.ADANYCH PRZEZ WYKONAWCS W

POSTEPOWANTU NA WEZWA_NIrE ZAMAWTAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OSWIADCZEII LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWC4 W

POST4POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART.25 UST. 1 PKT I USTAWY PZP

III.5.I) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST{POWANIU:

Wykaz pracownik6w wykonuj4cych uslugi serwisowe, wraz o5wiadczeniem potwierdzajqcym ich

uprawnienia do wykonania uslug bgd4cych przedmiotem zam6wienia.

rrr.5.2) w ZAKRESIE KRYTERI6W SnlErclr:
rrr.6) wyKAz oswrADCZE* LUB DOKUMENToW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCQ W

POSTSPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENTA

OKOLICZNOSCI, O KToRYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE w pkt III.3) - III.6)
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Do oferty nalezy dolqczyd nastgpujqce dokumenty: l. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione

do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, spon4dzony wedlug wzoru stanowiqcego zal4cznik nr

I do specyfikacji. 2. Wypelniony i podpisany przez osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy

arkusz cenowy, sporzqdzony wedlug wzoru stanowi qcego z.alqcznik nr la do specyfikacji ( Oferowany

pakiet). (Arkusz winien zawierai wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania

postQpowania). 3. Oiwiadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( zalqczrrik nr 2 i 2a do SIWZ).

4. Pelnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postgpowaniu albo do reprezentowania

wykonawcy w postgpowaniu i zawarcia umowy, jeZeli osoba reprezentujqca wykonawcg w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia nie jest wskazana jako upowa2niona do jego reprezentacji we wlaSciwym

rejestrze lub ewidencji dzialalno(ci gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) OPrS

IV.l.l) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajqcy i4da wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.4) wymaga sig zlo2enia ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert

katalog6w elektronicznych:

Nie

Dopuszcza sig zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dolqczenia do ofert katalog6w

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.l.5,) Wymaga sig zloZenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza si9 zlozenie oferty wariantowej

Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sig tylko zjednoczesnym zloZeniem oferty zasadniczej:

'7 236
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IV,l.3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet rrykonania zam6wienia:

Nie

Nalezy podai informacje na temat udzielania zaliczek:
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IV.l.6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostan4 zaproszeni do udzialu w postQpowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc6w

Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w

Maksymalna liczba wykonawc6w

Kryteria selekcji wykonawc6w:

IV.l.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarla:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnik6w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik6w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam6wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup6w:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bQdq zamieszczone dodatkowe informacje dotyczqce dynamicmego

systemu zakup6w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w dopuszcza sig zloZenie ofert w formie

katalog6w elektronicznych:

Przewiduje sig pobrante ze zloinnych katalog6w elektronicznych informacji potrzebnych do sporzqdzenia

ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup6w:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogloszeniem) Nie

NaleZy podai adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

8 236

NaleZy wskazad elementy, ktr5rych wartoSci bgd4 przedmiotem aukcji elektronicznej:
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Przewiduje siQ ograniczenia co do przedstawionych warto5ci, wynikaj4ce z opisu przedmiotu

zam6wienia:

Nalezy poda6, kt6re informacje zostanq udostQpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki

bgdzie termin ich udostgpnienia:

Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej:

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

wykonawcy bgdq mogli licytowai (minimalne wysokodci postqpiefi):

Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzarlr i specyfikacji technicznych w

zakresie polqczeri:

Wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlozyli nowych postqpieri, zostan? zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Warunki zamknigc ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 100,00

Iv2.3) zastosowanie procedury, o kt6rej mowa 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 spelnia6 wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstgpnych bez

przeprowadzenia negocjacj i

Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia Iiczby ofert:

Nalezy podai informacje na temat etap6w negocjacji (w tym liczbg etap6w):
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagafi zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko5ci nagr6d dla wykonawc6w, kt6rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiqzania stanowi4ce podstawg do skladania ofert, j ezeli zamavtiEqcy przewiduje nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiqzah'.

NaleZy poda6 informacje na temat etap6w dialogu:

lnformacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zam6wienia definiuj4ce minimalne wymagania, kt6rym musz4 odpowiadai

wszystkie oferty:

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacj om poprzez

zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia:

lnformacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na kt6rej b9dzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej, na kt6rej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:

wymagania dotycz4ce rejestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania

technicme urzqdzef informatycznych:

Spos6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreSlenie minimalnych wysokoSci post4pieri:

Informacje o liczbie etap6w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt6ruy nie zloLyli nowych postqpie6, zostanq zakwalifikowani do nastgpnego etapu:

Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w Iicytacji elektronicznej:
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Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicmej

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostan4 wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zam6wienia publicznego, albo o96lne warunki umowy, albo wz6r umowy:

Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy:

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

Srodki slu24ce ochronie informacji o charakterze poufnym

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

Data: 2018-06-20, godzina: 10:00,

Skr6cenie terminu skladania wniosk6w, ze wzglgdu na piln4 potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

WskazaC powody:
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Informacje dodatkowe:

rv.s) ZMTANA uMowY

Przewiduje si9 istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tre5ci oferty, na podstawie

kt6rej dokonano *yboru wykonawcy: Tak

NaleLy wskazat zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowieri niniejszej umowy mo2e by6 dokonana przez strony w formie pisemnej w drodze

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewa2no5ci. 2- Zmiany postanowiei niniejszej umowy, s4

dopuszczalne wylqcznie w przypadku, gdy nast4pila: a) zmiana stawki podatku VAT - zwi4zanej z

przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto

pozostanie niezmienna, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki

nastgpuje z dniem wejScia w zycie aktu prawnego zmieniaj4cego stawkp. b) nast4pila kasacja sprzgtu

okre5lonego w zal4czniku nr l, c) nast4pila zmiana miejsca urytkowania sprzgtu. d) zmiana w zakresie

zapis6w dotyczqcych ochrony danych osobowych, zgodnie z obowi4zuj4cym w okresie trwania umowy

ustawodawstwem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



https://bzp.uzp.Bov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24d

Jgzyk lub jgryki, w jakich mog4 byi sporzqdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w

postgpowaniu

IV.6.3) Termin zwi4zaniz ofert4: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert)

IV.6.4) Przewiduje sig uniewaZnienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprryznania Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi

6rodk6w z pomocy udzielonej przez pafistwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re mialy byt przeznaczone na sfinansowanie calo5ci lub czgSci zam6wienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje sig uniewa2nienie postgpowania o udzielenie zam6wienia, je2eli Srodki slu2qce

sfinansowaniu zam6wiert na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt6re zamawiajqcy zrmierzal

przeznaczy(. na sfinansowanie calo5ci lub czg5ci zam6wienia, nie zostaly mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czg56 nr: I Nazwa: Pakiet m I

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wymaga{r) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzqtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr l- sprzgt sterylizacyjny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV): 5042 I 000-9,

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoirczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena

12236 2018-05-21, 09:01

3) WartoSd czgSci zam6wienia(eieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warloic bez VAI:

Waluta:

lr oo,oo
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub okreilenie zapotrzeboteania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugQ lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 2- komora laminama

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieh(CP\): 50421000-9,

3) Warto5d czg3ci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zsm6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia'.

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi1, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wymagari) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 3- laser urologiczny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd cz95ci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rrykonania:

okres w miesi4cach:

ok-res w dniach:

dala rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

14 236

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Czg6d nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przeglqdu technicznego sprzqtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr 4- aparaty do HD firmy Fresenius

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief, (CPV): 5042 I 000-9,
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CzgSd nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalves, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzqtu medycznego okreilonego w pakiecie nr 5- aparaty do znieczuleti

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierfl(CP\): 5042 I 000-9,

3) Warto3d czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o warto3ci zam6wienia):

WartoSd bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin tykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub robdt budowlanych

Iub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partn€rstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr 6- aparaty KTG

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CP$: 50421000-9,

3) WartoSd czg3ci zam6wienia(eZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto6i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:
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okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoirczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloii dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wwagafl a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 7- aparaty USG

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 50421000-9,

3) Warto5d czg$ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin *ykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz95d nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych
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lub okreilenie zapolrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 8- defibrylatory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CP\): 50421 000-9,

3) WartoS6 czg5ci zam6wienia(ieZeli zamawiaj{cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Warto6d bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania Iub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 9 Nazwa: Pakiet ntr 9

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zaktes, rodzaj i iloi6 dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wlmragafi) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr 9- sprzgt firmy Diagnos

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 50421 000-9,

3) Warto56 czgsci zam6wienia(ieieli zamawiai4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:
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data zakoflczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: l0 Nazwa: Pakiet nr l0

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zal<res, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wynagafi) r w przXpadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr l0- aparaty do elektrokoagulacji

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CP\): 50421000-9,

3) Warto56 czgSci zam6wienia(e2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto5d bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

d,ala rozpoczgcia:

data zakoflczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg(6 nr: I I Nazwa: Pakiet nr I I

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymaga{r) a w przypadku partnerstrya innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq
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uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr I I - inkubatory, monitory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd czeSci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczeni a: 2020 - 07 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: I2 Nazwa: Pakiet nr l2

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zaltes, rodzaj i iloi6 dostaw uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowanio i v,wagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zrpotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr l2- sprzgt sterylizacyjny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CP\): 50421000-9,

3) WartoSd czgsci zam6wieniafiezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartodi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakofi czenia: 2020-07 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:
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Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: l3 Nazwa: Pakiet nr l3

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olweilenie zapotrzebowania i wymagai) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycmego okredlonego w pakiecie nr 13- sprzgt neonatologiczny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 50421000-9,

3) Warto5d czg5ci zam6wienia(eZeli zamawiajQcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

4) Cms trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rczpoczQcia:

data zakoficzenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg3d nr: 14 Nazwa: Pakiet nr 14

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wwagafi) a w prryprdku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 74-urzadzenia do masazu serca

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 50421000-9,
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3) WartoSd czeSci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartoii bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin *ykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgsd nr: I 5 Nazwa: Pakiet nr l5

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcre!lenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr l5- sprzQt SoR respiratory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierf(CPY): 50421000-9,

3) Warto6d czg5ci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rvykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: l6 Nazwa: Pakiet nr l6

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i ilolt dostaw uslug lub rob6t budowlanych

lub okre!lenie zapotrzebowania i wymagafr) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre6lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr l6-monitory firmy J&J

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie[(CP\): 50421000-9,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonanir:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSt nr: 17 Nazwa: Pakiet nr l7

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielko:it, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycmego okre5lonego w pakiecie nr l7-monitor

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartodi bez VAI:
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Waluta:

4) Czas trwrnia lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

dala rozpoczQcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSt nr: l8 Nazwa: Pakiet nr l8

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienir (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wynagait) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr l8- lasery

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierfi(CPV): 50421000-9,

3) Warto5d cz95ci zam6wienia(ieieli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia'. 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:
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CzgSd nr: l9 Nazwa: Pakiet nr 19

l) Kr6tki opis przedmiotu am6wienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, wlug lub rob6t budowlanych

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wynagai) a w przfpadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg Iub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr l9- myjnie, sterylizatory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 50421 000-9,

3) Warto36 czgSci zam6wienia(leieli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoiczenia: 2020-07 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 20 Nazwa: Pakiet nr 20

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i ilolt dostaw uslug lub robdt budowlanych

lub okreilenie zapotzebowania i wryagari) a w przype'dku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 20- sprzgt f. Olympus

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefl(CPV): 50421000-9,

3) Warto5d cziSci zam6wienia(eieli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

24236

,l) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 2l Nazwa: Pakiet nr 2l

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoi6, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zm6wienia sq

uslugi przegl4du technicmego sprzgtu medycznego okre5lonego w pakiecie nr 2l- pompy infuzyjne

2) Wsp6lny Slownik Zam6wier[(CPV): 04210000-9,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

dala rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena r 00,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:
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Czg56 nr: 22 Nazwa,; Pakiet nr 22
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l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw uslug lub rob6t budowlanych

lub okrellenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okre3lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg Iub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okredlonego w pakiecie nr 22- kolumny anestezjologiczny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wien(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd cz93ci zam6wienia(je2eli zamawiajqcy podaje itrformacje o wartoSci zam6wienia):

wartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kruterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 23 Nazwa: Pakiet nr 23

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

Iub okreilenie zapotrzebowania i wymagari) t w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr 23- respiratory firmy Drager

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 5042 I 000-9,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieieli zamawiaj4cy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

WartoSi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:
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data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kwterium Znacz.enie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg6d nr: 24 Nazwt: Pakiet nr 24

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przXpadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 24- kardiomonitory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierfl(CPY): 5042 I 000-9,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiaj4cy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

WartoSd bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakoficzenia'. 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczpnte

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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CzgS6 nr: 25 Nazwa: Pakiet nr 25

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie



3) WartoS6 czgSci zam6wienia(eieli zamawiajecy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Waftosi bez VAT:

Waluta:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJtr DODATKOWE:

CzgSd nr: 26 Nazwa: Pakiet ff 26

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i ilolt dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wynagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okredlonego w pakiecie nr 26- sprzgt noworodkowy

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi (CPV): 5042 I 000-9,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartoic bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin $Tkonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 25- sprzgt firmy Medtronic

2) Wsp6lny Slownik Zam6wier[(CPV): 50421000-9,

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

dala rczpoczQcia:

dala zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:
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5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i ilo36 dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wymagafi) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 27- l62ka szpitalne

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPY): 5042 I 000-9,

3) Warto6d cz96ci zam6wienia(eZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia'.

data zakonczenia: 2020-07 -3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 28 Nazwa: Pakiet nr 28

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagai) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przegl4du technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 28- wiertarka ortopedyczna
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2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 50421000-9,

3) Warto6d czgSci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Warto(6 bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczEcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg5d nr: 29 Nazwa: Pakiet nr 29

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaty, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcrellenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypadku partnerstrva innowacyjnego -okreilenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przegl4du technicznego sprzqtu medycznego okre$lonego w pakiecie nr 29- stymulatory nerw6w

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiei(CPV): 50421000-9,

3) Warto5d czg5ci zam6wienia(ie2eli zamawiajqcy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Warto3i bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

dala zakohczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 30 Nazwa: Pakiet nr 30

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub olvellenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypa,dku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okre6lonego w pakiecie nr 30- sprzgt urologiczny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto3ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSt nr: 3l Nazwa: Pakiet nr 3l

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub ol<rellenie zapotrzebowania i wymagafi) a w przypa,dku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okre5lonego w pakiecie nr 3l- urzqdzenie do hydromasazu

2) Wsp6lny Slownik Zam6wief(CP\4: 50421000-9,

31 236

3) WartoSd czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiaj4cy podaje informacje o warto3ci zam6wienia):
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Wartoii bez VAf:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

d.ata rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czg56 nr: 32 Nazwa: Pakiet nr 32

1) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wytnagari) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzQtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 32- sprzgt firmy Phentax

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefi(CPV): 50421000-9,

3) Warto6d czg6ci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 100,00

32 236

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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CzqS6 nr: 33 Nazwa: Pakiet nr 33

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zalcres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub robdt budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreSlenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugq lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicmego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr 33- wiertarki ortopedyczne

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPY): 50421000-9,

3) Warto36 czgSci zam6wienia(le2eli zamawiajqcy podaje informacje o warto5ci zam6wienia):

Wartodi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakofczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenle

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 34 Nazwa: Pakiet nr 34

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub ol<re!lenie zapotrzebowonia i wymagait) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 34- sprzgt rehabilitacyjny

2) Wsp6lny Slownik Zam6wie6(CPV): 50421000-9,

3) WartoSd czg5ci zam6wienia(iezeli zamawiajqcy podaje informacje o warto6ci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

33 236 2018-05-21, 09:01



https://bzp. uzp. gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=24d...

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesi4cach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 35 Nazwa: Pakiet nr 35

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

lub ol<reilenie zapotrzebowania i wwagafi) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreSlonego w pakiecie nr 35- zestaw artroskopowy

2) Wsp6lny Slownik Zam6wiefl (CPV): 5042 I 000-9,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(e2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartoSci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoficzenia: 2020-07 -3I

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00
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Czg5d nr: 36 Nazwa: Pakiet nr 36

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkolt, zakres, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub okreilenie zapotrzebowania i wymagaft) a w prrypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia sq

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreilonego w pakiecie nr36- stacja uzdatniania wody

2) Wsp6lny Slownik Zam6wieri(CP\): 5042 I 000-9,

3) Warto5d czgSci zam6wienia(ieZeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

WartoSC bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:

okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakoriczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena r 00,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CzgSd nr: 37 Nazwa: Pakiet nr 37

l) Kr6tki opis przedmiotu zam6wienia (wielkoit, zabes, rodzaj i iloit dostaw, uslug lub rob6t budowlanych

lub olcreilenie zapotrzebowania i wymagari) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre5lenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugg lub roboty budowlane:Przedmiotem zam6wienia s4

uslugi przeglqdu technicznego sprzgtu medycznego okreslonego w pakiecie nr 37-inkubatory

2) Wsp6lny Slownik Zam6wierfl(CP\): 50421000-9,

3) WartoSd czgSci zam6wieniafie2eli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zam6wienia):

Wartosi bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiqcach:
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okres w dniach:

data rozpoczgcia:

data zakohczenia: 2020-07 -31

5) Kryteria oceny ofert:

Krvterium Znaczenie

Cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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