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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395578-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Urządzenia medyczne
2017/S 193-395578

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polska
Tel.:  +48 775414241
E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
Faks:  +48 775414237
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszn.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wszn.opole.pl
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
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt
medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w (...).
Numer referencyjny: P/10/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, oraz szkolenie
personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie: uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu tj.
— zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych – 1 szt., – stołu neurochirurgicznego (operacyjnego) – 1
szt., – stanowiska do centralnego monitorowania – 1 szt.,
— aparatu RTG – ramię typu C – 1 szt.,- ultra dźwiękowego aspiratora tkanek – 1 szt.,- respiratora – 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załącznikach nr 1A,1B,1C,1D,1E,1F do SIWZ.

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:
Dostawa zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych;
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu tj. – zestawu do
operacji chirurgicznych nawigowanych – 1 szt. oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w
zakresie: uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu
Wraz z dostawą zestawu do operacji chirurgicznych nawigowanych Wykonawca zapewni szkolenie z zakresu
obsługi opcji neurofizjologicznej systemu zakończone certyfikatem umożliwiającym obsługę systemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 1 wadium w wysokości 28 000 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stołu neurochirurgicznego (operacyjnego)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100
33192230

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, tj. stołu
neurochirurgicznego (operacyjnego) – 1 szt oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w
zakresie: uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu.
— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1B.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 2 wadium w wysokości 4 500 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa stanowiska do centralnego monitorowania
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100
33195000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu tj. stanowiska do
centralnego monitorowania – 1 szt.,oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie:
uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu.
— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1C.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 3 wadium w wysokości 6 500 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa aparatu RTG – ramię typu C
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100
33111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu tj. aparatu
RTG – ramię typu C – 1 szt.,oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie:
uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu. Aparat RTG ramię typu C Wykonawca dostarczy wraz z instrukcją
użytkownika w języku polskim.
— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1D.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 4 wadium w wysokości 6 500 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ultradźwiękowego aspiratora tkanek
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej w
Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu tj. ultradźwiękowego
aspiratora tkanek – 1 szt.oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie:
uruchomienia ,eksploatacji, obsługi i serwisu. . Wraz z dostawą ultradźwiękowego aspiratora tkanek
Wykonawca zapewni szkolenie dla personelu na bloku operacyjnym oraz dla wybranych operatorów w ośrodku
referencyjnym producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1E.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 5 wadium w wysokości 5 500 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa respiratorów
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33162000
33162100
33157400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespól Neuropsychiatryczny im. Św. Jadwigi, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w ramach wyposażenia
w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z pododdziałem intensywnej opieki medycznej
w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu tj.respiratorów –
5 szt..oraz szkolenie personelu Zamawiającego wraz z prezentacją w zakresie: uruchomienia ,eksploatacji,
obsługi i serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1F.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr umowy: PROP.10.01.01-16-0027/17-00 „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii (...).

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na podstawie art. 45 ust.1 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Zamawiający dla
Zadania 6 wadium w wysokości 7 700 PLN. Szczegółowe informacje zawarto w dalszej części ogłoszenia –
informacje dodatkowe sekcja VI.3.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do
formularza ofertowego wraz z załącznikami każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „JEDZ” – według załącznika nr 3 do
SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.Wykonawca, który powołuje się na
zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia
– w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także w/w
oświadczenie dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym
mowa wyżej. W przypadku wykazania zdolności technicznej lub zawodowej, które udostępni inny podmiot,
Wykonawca do oferty załącza w oryginale pisemne zobowiązanie do udostępnienia zdolności technicznej lub
zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Zamawiający korzysta z procedury określonej w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Wykonawca
na wezwanie zamawiającego złoży:
b)Informację z Krajowego Rejestru Karnego (szczegóły w SIWZ)
c)zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego (szczegóły w SIWZ)
d)zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (szczegóły w SIWZ)
e)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (szczegóły w
SIWZ)
Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. b, c, d, e składa odpowiednio:
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b1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
c1., d1., e1., – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
—nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
—nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Szczegółowe informacje Zamawiający zawarł w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej w
przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a)wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej:
a) Dla Zadania 1 – jedną dostawę zestawu do operacji chirurgicznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000
PLN brutto;
b) Dla Zadania 2,3,4,5 – jedną dostawę urządzeń medycznych o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto;
c) Dla Zadania 6 – jedną dostawę respiratora o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 13/11/2017
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
Oferta musi zachować ważność do: 11/01/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego
im. św. Jadwigi ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole, budynek administracyjno – hotelowy
na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),

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:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej
w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:dokumentów potwierdzających, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
a)kart katalogowych, zdjęć lub folderów wraz ze szczegółowym opisem technicznym oferowanych urządzeń
medycznych. Karta katalogowa urządzenia (formatu minimum A4), musi zawierać nazwę, typ urządzenia,
nazwę producenta urządzenia, rysunek lub zdjęcie proponowanego urządzenia.
b)certyfikatu CE, Deklaracji zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą urządzenia
medycznego.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Dokument pełnomocnictwa należy załączyć do oferty.
— Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych
w art. 45 ust. 6 Pzp.
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— Poręczenie lub gwarancja powinny zawierać zapis uwzględniający wszystkie warunki zatrzymania
wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. Powinny również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym
zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie
spełniała wymagań Zamawiającego.
— Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Nr 51 103012210000000054804000 Bank Handlowy S.A. Warszawa, Oddział w Opolu.
Kserokopię polecenia przelewu zaleca się załączyć do oferty. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium
do oferty P/10/2017 dla Zadania nr …... (należy podać właściwy) – „Podniesienie wydajności leczenia
chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Neurochirurgii z
pododdziałem intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym
im. Św. Jadwigi w Opolu". W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie (tj. przed upływem terminu składania ofert) decydować będzie data wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego wskazany powyżej.
— W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy
dołączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność
z oryginałem. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany
z ofertą.
— Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Pzp.
— Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców składających ofertę wspólną w rozumieniu
art. 23 Prawa uważa się za wniesione prawidłowo.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2017


