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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420625-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Iława: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2016/S 231-420625

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
Iława
14-200
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piwowarczyk
Tel.:  +48 896449803
E-mail: dzp@szpital.ilawa.pl 
Faks:  +48 896492425
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ilawa.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.ilawa.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z podziałem na 21 części dla
Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie.
Numer referencyjny: 27/2016

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
www.szpital.ilawa.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Część nr 1 System bezprzewodowego przywoływania osób
Część nr 2 System do zarządzania transmisjami danych medycznych z karetek pogotowia do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego
Część nr 3 Lampa operacyjna mobilna
Część nr 4 Aparat do znieczulania
Część nr 5 Drobny sprzęt medyczny
Część nr 6 Łóżka, wózki, szafki, stół zabiegowy
Część nr 7 Wózki anestezjologiczne
Część nr 8 Respiratory stacjonarne
Część nr 9 Kardiomonitory
Część nr 10 Aparaty do ogrzewania pacjentów
Część nr 11 Defibrylator półautomatyczny
Część nr 12 Respirator transportowy
Część nr 13 Deski ortopedyczne
Część nr 14 Aparat ultrasonograficzny
Część nr 15 Przyłóżkowy zestaw RTG
Część nr 16 Analizator parametrów krytycznych
Część nr 17 Monitoring
Część nr 18 Wózek do przewożenia zwłok
Część nr 19 Meble zabiegowe
Część nr 20 Meble
Część nr 21 Wyposażenie.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 280 821.50 EUR

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:
System bezprzewodowego przywoływania osób
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32360000
32510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
System bezprzewodowego przywoływania osób spełniający wymogi opisane w tabeli nr 1.1 oraz zadeklarowane
w formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji zestaw 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do zarządzania transmisjami danych medycznych z karetek pogotowia do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
System do zarządzania transmisjami danych medycznych z karetek pogotowia do Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego spełniający wymogi opisane w tabeli nr 2.1 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym
parametry dodatkowe i okres gwarancji komplet 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lampa operacyjna mobilna
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31524100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Lampa operacyjna mobilna spełniająca wymogi opisane w tabeli nr 3.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do znieczulania
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33170000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do znieczulania spełniający wymogi opisane w tabeli nr 4.1 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym
parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Drobny sprzęt medyczny
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42122410
33171000
33194110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Ssak elektryczny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 poz. 1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 4
2 Laryngoskop spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 poz. 2 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym
parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2
3 Pompa dwustrzykawkowa spełniający wymogi opisane w tabeli nr 5.1 poz. 3 oraz zadeklarowane w
formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 6.



Dz.U./S S231
30/11/2016
420625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 23

30/11/2016 S231
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 23

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka, wózki, szafki, stół zabiegowy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120
33192100
33192000
33192210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Łóżko elektryczne spełniające wymogi opisane w tabeli nr 6.1 poz. 1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 6
2. Łóżko do intensywnej terapii z materacem p/odleżynowym spełniające wymogi opisane w tabeli nr 6.1 poz. 2
oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2
3. Wózek do przewożenia chorych spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6.1 poz. 3 oraz zadeklarowane w
formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 4
4. Szafka przyłóżkowa spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6.1 poz. 4 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 6
5. Stół zabiegowy spełniający wymogi opisane w tabeli nr 6.1 poz. 5 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wózek anestezjologiczny
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wózek anestezjologiczny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 7.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Respirator stacjonarny
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44611200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator stacjonarny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 8.1 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym
parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Kardiomonitor
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33195100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kardiomonitor spełniający wymogi opisane w tabeli nr 9.1 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym
parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 4.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do ogrzewania pacjentów
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat do ogrzewania pacjentów spełniający wymogi opisane w tabeli nr 10.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Defibrylator półautomatyczny
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Defibrylator półautomatyczny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 11.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Respirator transportowy
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Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44611200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Respirator transportowy spełniający wymogi opisane w tabeli nr 12.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Deski ortopedyczne
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141700

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1 Deska ortopedyczna dla dorosłych spełniający wymogi opisane w tabeli nr 13.1 poz. 1 oraz zadeklarowane w
formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 2
2 Deska ortopedyczna pediatryczna
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spełniający wymogi opisane w tabeli nr 13.1 poz. 2 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym parametry
dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat ultrasonograficzny
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Aparat ultrasonograficzny spełniający wymogi opisane w tabeli nr 14.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przyłóżkowy zestaw RTG
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przyłóżkowy zestaw RTG spełniający wymogi opisane w tabeli nr 15.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator parametrów krytycznych
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38434000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Analizator parametrów krytycznych spełniający wymogi opisane w tabeli nr 16.1 oraz zadeklarowane w
formularzu ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Monitoring
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32323500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Monitoring spełniający wymogi opisane w tabeli nr 17.1 oraz zadeklarowane w formularzu ofertowym parametry
dodatkowe i okres gwarancji komplet 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wózek do przewożenia zwłok
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33948000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wózek do przewożenia zwłok spełniający wymogi opisane w tabeli nr 18.1 oraz zadeklarowane w formularzu
ofertowym parametry dodatkowe i okres gwarancji sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble zabiegowe
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szafa lekarska
Szafa posiada dwa skrzydła drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy
o grubości 0,8-1 mm. Drzwi i boki szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane
zamkiem. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maks. udźwigu 25 kg. Kolor
korpusu: do wyboru
Wymiary: szerokość 90 cm, głębokość 42 -/+1 cm, wysokość 180 -/+1 cm. dodatkowo spełniająca wymogi
opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych sztuka 9
2. Szafa zabiegowa stojąca pełne drzwi- 80 cm Wykonane w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x56x85, szafki połączone 1 blatem, listwy
wykończeniowe dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli
zabiegowych Sztuka 2
3. Szafa zabiegowa stojąca pełne drzwi- 80 cm Wykonane w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x56x85, szafki połączone 1 blatem, listwy
wykończeniowe dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli
zabiegowych Sztuka 3
4. Szafa zabiegowa stojąca pełne drzwi- 80 cm Wykonane w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x56x85, szafki połączone 1 blatem, listwy
wykończeniowe. dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli
zabiegowych Sztuka 2
5. Szafa zabiegowa stojąca pełne drzwi- 80 cm Wykonane w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x56x85 cm, szafki połączone 1 blatem, listwy
wykończeniowe dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli
zabiegowych Sztuka 3
6. Szafa zabiegowa stojąca pełne drzwi- 80 cm Wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x56x85 cm, szafki połączone 1 blatem wykonanym
ze stali nierdzewnej dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli
zabiegowych Sztuka 2
7. Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi – 80 cm Wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z
wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 80x30x60 cm dodatkowo spełniająca wymogi opisane
w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych Sztuka 8
8. Szafa 5 OH – 80 cm Wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami koniecznymi dla
mebli medycznych, wymiary: 80x43x190 cm +/- 2 cm dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1.
Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych Sztuka 1
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9. Biurko W profilu aluminiowym zgodnie z wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, w blacie biurka otwór
na przewody do komputera, półka pod klawiaturę, z lewej strony szafka z szufladą na klucz, podstawek do
komputera na kółkach, wymiary: 120x60x75 cm dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi
konieczne odnośnie mebli zabiegowych Sztuka 3
10. Szafka zabiegowa wisząca pełne drzwi – 100 cm Wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie
z wymogami koniecznymi dla mebli medycznych, wymiary: 100x30x60 cm dodatkowo spełniająca wymogi
opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie mebli zabiegowych Sztuka 1
11. Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem nakładany + szafka zabiegowa Zlewozmywak wykonany ze stali
nierdzewnej, wymiary 120x60 cm, bateria.
Szafka – wykonana w systemie stelaża aluminiowego zgodnie z wymogami koniecznymi dla mebli medycznych,
wymiary: 120x60x85 cm dodatkowo spełniająca wymogi opisane w tabeli 19.1. Wymogi konieczne odnośnie
mebli zabiegowych Sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szafa ubraniowa Wykonanie: Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej
o grubości 18 mm (+/- 2 mm), o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 1 mm dobrane do koloru płyty. Plecy
wykonane z płyty laminowanej grubości 16 mm (+/- 4 mm). Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Wieniec górny i



Dz.U./S S231
30/11/2016
420625-2016-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 23

30/11/2016 S231
http://ted.europa.eu/TED

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

18 / 23

dolny oraz półki wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 20 mm (+/- 2 mm),
obrzeże ABS 2 mm dobrane do koloru płyty. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani
dolnego. Mebel wyposażony w stopki o wysokości do 0,3 cm. Możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie
min. 1,5 cm. U góry półka z blokadą wysunięcia oraz możliwością regulacji. Szafa z zamkiem, listwą domykową
i wysuwanym wieszakiem. Uchwyty metalowe w kolorze satyna, okucia ze stali szlachetnej. Kolor do wyboru.
Wymiary: Szafa o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 43 /+2 cm, wysokość 191 +/- 2 cm. sztuka 4
2. Komoda z przesuwnymi drzwiami Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie
melaminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 mm), o klasie higieniczności E1. Plecy wykonane z płyty laminowanej
grubości 18 mm (+/- 4 mm). Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Wieniec górny i dolny oraz półki wykonane z
wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 20 mm (+/- 2 mm), obrzeże ABS 2 mm dobrane
do koloru płyty. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego. Mebel wyposażony
w stopki o wysokości do 0,3 cm. Możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 1,5 cm. Wewnątrz
przedzielona płytą w każdej części dwie półki z blokadą wysunięcia oraz możliwością regulacji. Front stanowią
drzwi przesuwne, zamykana na zamek. Uchwyty metalowe w kolorze satyna.
wymiary:100 x 30 x 120 cm, Sztuka 1
3. Stolik okolicznościowy Wymiary:600/600/600, noga talerzowa, kolor do wyboru. Sztuka 1
4. Szafa ubraniowa Wykonanie: Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej
o grubości 18 mm (+/- 2 mm), o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 1 mm dobrane do koloru płyty. Plecy
wykonane z płyty laminowanej grubości min. 16 mm (+/- 4 mm). Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Wieniec
górny i dolny oraz półki wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 20
mm (+/- 2 mm), obrzeże ABS 2 mm dobrane do koloru płyty. Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu
wieńca górnego ani dolnego. Mebel wyposażony w stopki o wysokości do 0,3 cm. Możliwość poziomowania od
wewnątrz w zakresie min. 1,5 cm. 1 półka z blokadą wysunięcia oraz możliwością regulacji. Szafa z zamkiem
z listwą domykową i wysuwanym wieszakiem. Uchwyty metalowe w kolorze satyna, okucia wykonane ze stali
szlachetnej. Kolor do wyboru.
Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 43 /+2 cm, wysokość 191 +/- 2 cm. Sztuka 1
5. Komoda Wykonanie: Korpus wykonany z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 18
mm(+/- 2 mm), o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 2 mm dobrane do koloru płyty. Plecy wykonane z płyty
laminowanej grubości minimum 18 mm (+/- 4 mm). Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Wieniec górny i dolny
oraz półki wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości 20 mm (+/- 2 mm).
Powierzchnia drzwi nie może zakrywać frontu wieńca górnego ani dolnego. Mebel wyposażony w stopki o
wysokości do 0,3 cm. Możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 1,5 cm. Wewnątrz szafy trzy półki
z blokadą wysunięcia oraz z możliwością regulacji ( podział 4 OH). Uchwyty metalowe w kolorze satyna. Kolor
do wyboru.
Drzwi: szkło mleczne w ramie aluminiowej.
Wymiary: szerokość 90 cm, głębokość 43 -/+1 cm, wysokość 154 -/+2 cm. Sztuka 1
6. Szafa aktowa Wykonanie: Korpus i drzwi wykonane z wielowarstwowej płyty obustronnie melaminowanej
o grubości 18 mm (+/- 2 mm), o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS 1 mm dobrane do koloru płyty. Plecy
wykonane z płyty laminowanej grubości 16 mm (+/- 4 mm). Plecy wpuszczane w boki i wieniec. Wieniec górny i
dolny.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyposażenie
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39110000
39711100
39143110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Iława
Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Fotel obrotowy Pokryty materiałem zmywalnym, regulacja wysokości siedziska, regulacja oparcia,
regulacja odchylenia oparcia, regulacja głębokości siedziska oraz kolumna pneumatyczna, podstawa jezdna
pięcioramienna oraz kółka, podłokietniki, kolor do wyboru. sztuka 9
2. Krzesło tapicerowane Krzesło stacjonarne na 4 nogach. Siedzisko wraz z oparciem stanowią dwa osobne
elementy. Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w górnej płaszczyźnie. Stelaż wykonany ze
stalowej rury, chromowany. Oparcie mocowane do stelaża w sposób zapewniający wieloletnie użytkowanie.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane materiałem zmywalnym, kolor tapicerki do wyboru. Sztuka 12
3. Lodówka Wymiary 84,5 x 54 x 58 cm +/- 2 cm, kolor biały, półki Sztuka 1
4. Ławka 5-osobowa Na metalowej konstrukcji z wyraźnie profilowanymi siedziskami wykonanymi z trwałego
estetycznego plastiku (polipropylen, odporność UV, łatwozmywalny), kolor do wyboru Sztuka 2
5. Wersalka Dwuosobowa z funkcją spania i pojemnikiem na pościel. System rozkładania wersalkowy.
Powierzchnia spania min. 197 cm x 120 cm +/- 5 %. Obita materiałem zmywalnym, kolor do wyboru. Bez
szczytów. Gwarancja min 24 miesiące. Sztuka 1
6. Fotel Fotele wypoczynkowe pokryte materiałem zmywalnym. Kolor do wyboru. Sztuka 2
7. Lodówka Kolor biały, wymiary 175 x 60 x 65 cm +/-3 cm, z samymi półkami Sztuka 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/05/2017
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.09.01.00-00-0011/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku 4 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) 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)
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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: 09/01/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/01/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Władysława Andersa 3
14-200 Iława
Sala konferencyjna.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i
nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpital.ilawa.pl informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie.

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:
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.
A. Dokumenty wymagane
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 3.
składa powyższe oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
B. Na etapie składania ofert, oferta powinna zawierać:
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy,
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy,
3. Wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia o którym mowa w rozdziale VII A pkt. 1.1. SIWZ,
stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ

www.szpital.ilawa.pl
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4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym
samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)
5. Dowód wniesienia wadium – w przypadku innych niż przelew form wniesienia wadium oryginał dokumentu
należy złożyć w kancelarii Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa
3, 14-200 Iława, zaś do oferty dołączyć kopię dokumentu. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię
dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał
dowodu wniesienia wadium.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert, tj. 19.12.2016 r. (art. 38 ust.1).
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Oferta obejmująca cześć przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona wadium w odpowiedniej
wysokości:
Nr części Wadium –kwota wymagana
1. 100 PLN
2. 2 000 PLN
3. 200 PLN
4. 3 500 PLN
5. 1 500 PLN
6. 3 000 PLN
7. 400 PLN
8. 4 000 PLN
9. 4 600 PLN
10. 300 PLN
11. 800 PLN
12. 1 000 PLN
13. 100 PLN
14. 2 000 PLN
15. 4 500 PLN
16. 1 700 PLN
17. 1 000 PLN
18. 150 PLN
19. 1 000 PLN
20. 850 PLN
21. 250 PLN
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej:
— Odwołanie
— Skarga
Odwołanie
Odwołanie przysługuje na czynności o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy na zasadach
określonych w art. 180 ust. 3-5 ustawy w terminie 5 dni:
— od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
— od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Skarga
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
Sądu na zasadach określonych w art. od 198a do 198g ustawy.
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.
Adres Urzędu Zamówień Publicznych:
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/11/2016
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