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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357995-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia medyczne
2018/S 156-357995
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Tel.: +48 126308059
E-mail: zam@5wszk.com.pl
Faks: +48 126308059
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.5wszk.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.5wszk.com.pl/auctions/przetargi_nieograniczone/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
Numer referencyjny: spr. 43/ZP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Zakup i dostawa Sprzętu Medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc współfinansowane z dotacji Ministerstwa Zdrowia w podziale na 12 pakietów na warunkach określonych w
SIWZ w szczególności Załącznika nr 1.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia Zadania:
1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;
2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniu
zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu
W ramach polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób
płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r.

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:
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i
przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i
przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 1)
Łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie - 4 kpl
Usługa dostawy łóżka wielofunkcyjnego sterowanego elektrycznie, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i
przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Respirator I przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Respirator I przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 2)
Respirator I przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej - 2 kpl
Usługa dostawy respiratora I przeznaczonego do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej,
zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w
zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Respirator II przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Respirator II przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 3)
Respirator II przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej
Usługa dostawy respiratora II przeznaczonego do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej,
zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w
zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium techniczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Respirator III przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
4 Respirator III przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 4)
4a Respirator III przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej
4b Usługa dostawy respiratora III przeznaczonego do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i
ciągłej, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie
personelu w zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium techniczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – poligraf z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
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Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – poligraf z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
personelu w zakresie jego obsługi i materiałami eksploatacyjnymi.
(pakiet nr 5)
Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – poligraf
Usługa dostawy aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – poligraf,
zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w
zakresie jego obsługi.
Materiały eksploatacyjne do aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu –
poligraf
Zgodnie z postanowieniami SiWZ w tym zakresie

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych(do 50 %
wartości umowy brutto)

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych realizowane będzie w ciągu 48 miesięcy.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu–polisomnograf z zgodnie
warunkami SIWZ.
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – polisomnograf z dostawą,
zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem
personelu w zakresie jego obsługi i materiałami eksploatacyjnymi.
(pakiet nr 6)
Aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu – polisomnograf
Usługa dostawy aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu –
polisomnograf, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz
przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Materiały eksploatacyjne do aparatu do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu –
polisomnograf.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: kryterium techniczne / Waga: 20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych(do 50 %
wartości umowy brutto)

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2 zgodnie z SIWZ
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2 z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i
przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i materiałami
eksploatacyjnymi.
(pakiet nr 7)
Kapnograf do monitorowania przez skórnego pCO2
Usługa dostawy kapnografu do monitorowania przez skórnego pCO2, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i
przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Materiały eksploatacyjne do kapnografu do monitorowania przez skórnego pCO2
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 %
wartości umowy brutto)

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

16/08/2018
S156
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 16

Dz.U./S S156
16/08/2018
357995-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 16

Analizator do gazometrii zgodnie z SIWZ
Część nr: 8
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Analizator do gazometrii z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie
gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i materiałami eksploatacyjnymi.
(pakiet nr 8)
Analizator gazometrii
Usługa dostawy analizatora do gazometrii zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie
gwarancji oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Materiały eksploatacyjne do analizatora do gazometrii
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ciągu 48 miesięcy ode dnia podpisania umowy.

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Defibrylator z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji
oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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33100000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Defibrylator z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji
oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 9)
Defibrylator
Usługa dostawy defibrylatora zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji
oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa oraz
zestawu do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) zgodnie z SIWZ
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa oraz
zestawu do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem
i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi.
(pakiet nr 10)
Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa - 4 kpl
Zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny)
Usługa dostawy sprzętu do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa
strzykawkowa oraz zestawu do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny), zainstalowanie sprzętu,
serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji - Sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym
co najmniej 1 pompa strzykawkowa / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji- Zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny) / Waga:
20

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora) zgodnie z SIWZ
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora) z dostawą, zainstalowaniem
sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie
jego obsługi.
(pakiet nr 11)
Nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora)
Usługa dostawy nebulizatora z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora),
zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz przeszkolenie personelu
w zakresie jego obsługi. Ssak z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w
okresie gwarancji oraz przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi.
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ssak z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz
przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i materiałami eksploatacyjnymi
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ssak z dostawą, zainstalowaniem sprzętu, serwisowaniem i przeglądami sprzętu w okresie gwarancji oraz
przeszkoleniem personelu w zakresie jego obsługi i materiałami eksploatacyjnymi.
(pakiet nr 12)
Ssak - 4 kpl
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Usługa dostawy ssaka, zainstalowanie sprzętu, serwisowanie i przeglądy sprzętu w okresie gwarancji oraz
przeszkolenie personelu w zakresie jego obsługi.
Materiały eksploatacyjne do ssaka
Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/09/2018
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: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakresie dostawy materiałów eksploatacyjnych (do 50 %
wartości umowy brutto)

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Dostawy materiałów eksploatacyjnych w ciągu 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

16/08/2018
S156
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

13 / 16

Dz.U./S S156
16/08/2018
357995-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

14 / 16

3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.
4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w art. 144 ustawy Pzp.
5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty
wykonawcze do ustawy.
6. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.
7. Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust.3 dyrektywy
2014/25/UE Wykonawcy stanowiące
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia - zadania:
1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;
2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniu
zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu
W ramach polityki zdrowotnej pn. krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób
płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016 - 2019 r., istnieje bardzo krótki
na realizację zamówienia w tym na dokonanie zakupu, dostaw i właściwych rozliczeń. Ogłoszenie postępowania
i wyznaczenie terminu co najmniej 35 dniowego
Spowodowałoby że otwarcie ofert nastąpiłoby w drugiej połowie września co przy terminach na dokonanie
dostaw i rozliczeń i innych terminów wynikających z Pzp uniemożliwiłoby wykorzystanie dotacji.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Sekcji Zamówień publicznych (pokój A budynek 52)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Zdrowia - zadania:
1) Wyposażenie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (sNWN) w aparaturę i sprzęt medyczny;
2) Realizacja programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych poch. Po leczeniu
zaostrzenia za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w Szpitalu
W ramach polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób
płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 r.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci
odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018

16/08/2018
S156
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

16 / 16

