Zamawiający:
SZPITAL POWIATOWY im. EDMUNDA BIERNACKIEGO
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
tel. 17 centrala 780-01-00 tel/fax 780-01-46
http://www.szpital.mielec.pl/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:
NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ APARATURY
I URZĄDZEŃ M EDYCZNYCH DLA POTRZEB
SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU

Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2004r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

Znak:
SzP.ZP.271.16.18
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I. Postanowienia ogólne:
W niniejszej Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych określenia, jak niżej:
a.
b.

c.

Zamawiający - oznacza Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec,
który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła
umowę w sprawie zamówienia publicznego.
Oferta - oznacza zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń żądanych przez
Zamawiającego wypełnionych ściśle z wymaganiami i na warunkach określonych w SIWZ wraz
z wycenioną propozycją Wykonawcy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d.

Oferta częściowa – oznacza ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, wykonanie części zamówienia.

e.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki,
wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość.
Przedmiot Zamówienia - oznacza:

f.

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ APARATURY i URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH
DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W MIELCU

II. Opis Przedmiotu Zamówienia:
1.

Przedmiot przetargu obejmuje:
a) sprzedaż i dostawę aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Mielcu
spełniających wymagania określone w SIWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania aparatury i urządzeń medycznych w stanie
pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
c) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu
w tym:

Grupa 1 - Inkubator zamknięty - szt.1
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Charakterystyka urządzenia:
3.

Duża przestrzeń pod kopułą zapewniająca komfort dla noworodka i ułatwiająca
wykonywanie procedur medycznych

TAK

4.

Kopuła dwuścienna z aktywną ścianką

TAK

5.

Kopuła zapewniająca doskonałą widoczność dziecka bez zniekształceń

TAK

6.

Szerokie otwierane ściany kopuły zapewniające łatwy i wygodny dostęp do
dziecka

TAK

7.

Duże owalne otwory pielęgnacyjne z oparciem na rękę

TAK

8.

Otwieranie otworów poprzez nacisk łokciem

TAK

9.

Ciche zamknięcia otworów drzwiczkami

TAK

10.

Dodatkowe uszczelnione otwory na rury i przewody

TAK

11.

Otwory na przewody i rury zapewniające również dobry dostęp wtedy, kiedy
materacyk jest podwyższony

TAK

12.

Duży materacyk z płynną i bardzo cichą regulacją nachylenia

TAK

13.

Możliwość wykonania zdjęć RTG bez konieczności ruszania noworodka

TAK

14.

Kurtyna ciepłego powietrza

TAK
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15.

Dwustrumieniowa cyrkulacja powietrza zapewniająca równomierne ogrzewanie i
redukcję utraty ciepła noworodka

TAK

16.

Dwa układy regulacji temperatury:
 automatyczny (serwo) bazujący na pomiarach temperatury skóry
noworodka
 ręczny bazujący na pomiarach temperatury w powietrzu pod kopułą

TAK

17.

Układy regulacji temperatury posiadające funkcję nadregulacji (ponad 37˚C)

TAK

18.

Pomiar temperatury skóry z dwóch punktów

TAK

19.

Podwójny układ mikroprocesorów do kontroli i regulacji temperatury
gwarantujący pełne bezpieczeństwo

TAK

20.

Mierzone i ustawione wartości temperatury podawane na 8” kolorowym
wyświetlaczu o bardzo dobrej widoczności

TAK

21.

Układ regulacji stężenia tlenu:
 automatyczny – utrzymujący stały nastawiony poziom koncentracji
tlenu

TAK

22.

Pomiar stężenia tlenu z możliwością ustawienia granic alarmu

TAK

23.

Elektroniczny system pomiaru wilgotności

TAK

24.

Nawilżacz typu kompakt składający się ze zbiornika wody i komory odparowania
wyjmowany jednym ruchem ręki od strony czołowej

TAK

25.

Nawilżacz umieszczony poza przedziałem noworodka

TAK

26.

Wszystkie elementy nawilżacza można myć i dezynfekować

TAK

27.

Do nawilżacza wykorzystywana jest para wodna, co redukuje ryzyko przenoszenia
infekcji

TAK

28.

Wszystkie czujniki pomiarowe zgrupowane w jednej głowicy

TAK

29.

Inkubator wyposażony w pulsoxymetr

TAK

30.

Bardzo cicha praca inkubatora poniżej 44 dB

31.

Filtr elektrostatyczny zapewniający bardzo dużą czystość zasysanego powietrza

TAK

32.

Łatwa wymiana filtru

TAK

33.

Pełny system alarmów wizualnych i dźwiękowych gwarantujący bezpieczeństwo
noworodka

TAK

34.

Automatyczne testowanie przy każdym włączeniu inkubatora

TAK

35.

Pamięć nastawionych parametrów

TAK

36.

Duże, czytelne wyświetlacze parametrów monitorowanych i nastawionych

TAK

37.

Elektryczna regulacja wysokości

TAK

38.

Łatwy do mycia i dezynfekcji

TAK

39.

Szuflada na drobne akcesoria

TAK

TAK
(podać)

Warunki gwarancji i serwisu:
40.

Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

41.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

42.

Certyfikat CE

TAK

43.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

44.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

3

TAK
(podać)

Grupa 2 - Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń oraz resekcją bipolarną wraz
z oprzyrządowaniem szt.1
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Platforma elektrochirurgiczna z systemem zamykania naczyń oraz resekcją
bipolarną – charakterystyka urządzenia:
3.

Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie
oraz resekcją bipolarną

TAK

4.

Zasilanie elektryczne z sieci 220 do 240 V AC, zakres częstotliwości sieci
zasilającej (nominalnie): 47 Hz do 63Hz

TAK

5.

Urządzenie spełniające normy ICE 60601-1, edycja 2.0, 3.1; IEC 60601-2-2,
edycja 4.0,5.0; IEC 60601-1-2, edycja 2.1, 3.0, 4.0 oraz ICE 60601-1-8, edycja 2.1

TAK

6.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu oraz w przypadku przejścia z
zasilania prądem zmiennym na zasilanie z awaryjnego źródła napięcia urządzenie
pracuje normalnie, bez żadnych błędów ani awarii systemu (IEC 60601-1; IEC
60601-2-2 podpunkt 51.101 i ANSI/AAMI HF18)

TAK

7.

Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą
IEC60601-1; IEC 60601-2-2 i ANSI/AAMI HF18)

TAK

8.

Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu

TAK

9.

7-calowy ekran dotykowy LCD

TAK

10.

Informacja o poprawnym podłączeniu elektrody biernej na wyświetlaczu
urządzenia

TAK

11.

System wykonujący 430 000 operacji logicznych na sekundę, stale badając
oporność koagulowanej tkanki

TAK

12.

Koagulacja w systemie zamykania naczyń osiągana w czasie 1-4 sekund

TAK

13.

Urządzenie wyposażone w gniazda (minimum):
a) panel przedni:
 gniazdo uniwersalnego portu przełącznika nożnego (UFP),
Monopolar 1
 gniazdo narzędzia Monopolar 2
 gniazdo bipolarne
 gniazdo do systemu zamykania naczyń oraz resekcji bipolarnej
 gniazdo do podłączenia elektrody biernej
b) panel tylny:
 gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 1
 gniazdo sterownika nożnego Monopolarnego 2
 gniazdo sterownika nożnego bipolarnego
 gniazdo do sterownika nożnego do systemu zamykania
naczyń/resekcji bipolarnej
 gniazdo Ethernet (serwisowe)
 antena WiFi (serwisowe)
 gniazdo sterowania ewakuatorem dymu oraz zapisu EKG
 zacisk uziemienia ekwipotencjalnego
 gniazdo przewodu sieciowego

TAK

14.

Tryby monopolarne:
a) cięcie czyste (cut),
b) cięcie mieszane (blend),
c) zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową
kombinacje hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie
aby uzyskać większą hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby
uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie)
d) koagulacja wyżarzanie, bezkontaktowa (fulgurate)

TAK
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e)
f)

koagulacja rozpylanie (spray)
koagulacja łagodna (soft), ciągła sinusoida o częstotliwości 434 Hz

15.

Tryby bipolarne:
a) niski (moc max. 15W)
b) standardowy (moc max. 40W)
makro (moc max. 95W)

TAK

16.

Funkcja autobipolar – możliwość automatycznego rozpoczęcia i zakończenia
pracy oraz samodzielnej regulacji przez personel medyczny czasu opóźnienia
funkcji auto-start z dokładnością do co 0,5 sekundy w zakresie od 0 do 2,5
sekundy.

TAK

17.

System zamykania naczyń pozwalający zespalać tętnice, żyły i naczynia
limfatyczne o średnicy do 7mm włącznie oraz wiązki tkanek w oparciu o system
ciągłego pomiaru parametrów tkanki (indywidualnie dla każdego pacjenta)
umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego
efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle
określony okres czasu

TAK

18.

Tryb bipolarny moc max. 95 W

TAK
(podać)

19.

Cięcie monopolarne tryb czysty moc max. 300 W

TAK
(podać)

20.

Cięcie monopolarne tryb mieszany moc max. 200 W

TAK
(podać)

21.

Zaawansowany tryb monopolarny pozwalający uzyskać wyjątkową kombinacje
hemostazy i rozcinania. Użytkownik może zwolnić cięcie aby uzyskać większą
hemostazę (koagulacje) i przyspieszyć aby uzyskać lepsze rozcinanie (cięcie) moc
max. 200 W

22.

Koagulacja monopolarna – wyżarzanie moc max. 120 W

TAK
(podać)

23.

Koagulacja monopolarna - rozpylanie moc max. 120 W

TAK
(podać)

24.

System zamykania naczyń moc max. 350 W

TAK
(podać)

25.

Resekcja bipolarna moc max. cięcie 375 W i koagulacja 175 W

TAK
(podać)

26.

Aktywacja trybu monopolarnego z włącznika nożnego i uchwytu elektrody
czynnej

TAK

27.

Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego i automatycznie

TAK

28.

Możliwość zapamiętania ostatnich nastawień

TAK

29.

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia:
komunikaty i opisy nieprawidłowości w języku polskim, kody serwisowe, pamięć
kodów

TAK

30.

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych

TAK

31.

Urządzenie wyposażone w system zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem w
polu przylegania płytki biernej - automatyczny, adaptywny system bezpieczeństwa
dla elektrody powrotnej w zakresie min 5-135 Ohm

TAK

32.

W razie złej aplikacji elektrody powrotnej, aparat alarmuje o stanie zagrożenia –
sygnałem dźwiękowym zgodnie z normą 60601-2-2 - 65 dBA (bez możliwości
zewnętrznej regulacji) i wizualnie za pomocą wyświetlanych na ekranach
komunikatach. W konsekwencji przerywana jest praca aparatu

TAK

33.

Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów pracy z możliwością
swobodnej regulacji głośności (nie dotyczy dźwięków alarmowych)

TAK

34.

Wizualizacja nastawianej mocy

TAK

35.

Gniazda przyłączeniowe automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie

TAK
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TAK

36.

Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego
pola

TAK

37.

Możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w urządzeniu przez
użytkownika (update)

TAK

38.

Komunikaty w języku polskim

TAK

39.

Skuteczność systemu zamykania naczyń potwierdzona badaniami

TAK

Oprzyrządowanie:
40.

Kleszczyki wielorazowe do elektrody systemu zamykania naczyń 7 mm włącznie,
dł 25 cm, zakrzywione pod kątem 30 stopni – szt 2

TAK

41.

Elektroda jednorazowego użytku wpinana do w/w kleszczyków – szt 24

TAK

42.

Laparoskopowe narzędzie do preparowania , uszczelniania i rozdzielania naczyń,
śred. 7 mm, dł. 37 cm śred. trzonu 5 mm, aktywowana ręcznie lub nożnie -szt 6

TAK

Warunki gwarancji i serwisu:
43.

Gwarancja min. 24 miesiące, przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

44.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

45.

Certyfikat CE

TAK

46.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

47.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

TAK
(podać)

Grupa 3 - Aparat do hemodializy - szt.2
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Aparat do hemodializy szt.2 – charakterystyka urządzenia:
3.

Aparat wyposażony w jedną pompę krwi

TAK

4.

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A

TAK

5.

Zasilanie wodne 0.5 ÷6 bar

TAK

6.

Wykonanie zabiegi: HD, UF

TAK

7.

Możliwość realizacji dializy jednoigłowej

TAK

8.

Automatyczne niezależne profilowanie sodu i wodorowęglanu

TAK

9.

Automatyczne profilowanie ultrafiltracji

TAK

10.

Automatyczne profilowanie temperatury płynu dializacyjnego

TAK

11.

Filtr płynu dializacyjnego

TAK

12.

Monitor automatycznego pomiaru ciśnienia krwi i tętna pacjenta w trakcie zabiegu

TAK

13.

Automatyczna pompa heparyny z możliwością profilowania podaży
i programowania automatycznego bolusa

TAK

14.

Regulacja przepływu krwi: 50 do 600 ml/min.

TAK

15.

Regulacja przepływu płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min (max co 100
ml/min)

TAK

16.

Ciągły objętościowy pomiar ultrafiltracji

TAK

17.

Tryb oszczędnościowy: brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania

TAK

18.

Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytro-termicznej, chemicznej

TAK
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19.

Możliwość dezynfekcji i czyszczenia z użyciem środków dezynfekcyjnych od
niezależnych producentów

TAK

20.

Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu

TAK

21.

Archiwizacja wykonanych dezynfekcji aparatu (min. 100)

TAK

22.

Pamięć składu koncentratów (min. 10 składów)

TAK

23.

Obliczanie przez aparat parametru Kt/V

TAK

24.

Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu (min. 15”)

TAK

25.

Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu

TAK

26.

Zasilanie awaryjne (min. 15 minut)

TAK

27.

Dostęp do programu serwisowego w trakcie zabiegu, umożliwiający podgląd
parametrów aparatu

TAK

Warunki gwarancji i serwisu:
28.

Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

29.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

30.

Certyfikat CE

TAK

31.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

32.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

TAK
(podać)

Inne
Oprogramowanie w języku polskim

33.

TAK

Grupa 4 - Napęd do chirurgii ortopedycznej szt.1
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Napęd wiertarski szt. 1 – charakterystyka urządzenia:
3.

Obroty wiercenia lewo/prawo/oscylacja

TAK

4.

Wybór miedzy wiertarskim a wolnoobrotowym trybem pracy z przełącznikiem w
napędzie

TAK

5.

Obroty wiercenia (DRILL) 0÷1200 obr/min na wszystkich nasadkach

TAK

6.

Obroty frezowania (REAM) 0÷270 obr/min na wszystkich nasadkach

TAK

7.

Maksymalny moment obrotowy 4.63Nm w trybie wiertarskim (DRILL)

TAK

8.

Maksymalny moment obrotowy 17.74Nm w trybie frezowania (REAM)

TAK

9.

Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25mm

TAK

10.

Dwa przyciski do uruchamiania obrotów lewo/prawo osobnymi przyciskami oraz
oscylacyjny tryb pracy (wciśnięte dwa przyciski)

TAK

11.

Waga: max. 0.99kg

TAK

12.

Zatrzaskowy montaż akumulatorów, nasadek, adapterów bez użycia dodatkowych
narzędzi

TAK

13.

Możliwość zasilania napędów akumulatorami sterylnymi i niesterylnymi

TAK

14.

Metalowa obudowa napędów w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali
nierdzewnych

TAK
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15.

Silniki napędów sterowane elektronicznie o mocy znamionowej 250W
z ograniczeniem prądowym mocy maksymalnej 600W

TAK

16.

Silniki bezszczotkowe - nie wymagają konserwacji i smarowania

TAK

17.

Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na
obudowie)

TAK

18.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

TAK

19.

Akumulatory dołączane od dołu rękojeści napędu

TAK

20.

Metody sterylizacji – autoklaw sterylizacja parowa w tem.121 stopni C lub
134 stopni C

TAK

Osprzęt:
21.

Akumulatory niesterylne – szt.2

TAK

22.

Typ ogniw akumulatora: NiCd

TAK

23.

Napięcie wyjściowe 9.6V

TAK

24.

Pojemność: 1.2Ah

TAK

25.

Energia: 11.52Wh

TAK

26.

Waga: max. 0.55kg

TAK

27.

Metody sterylizacji: autoklaw sterylizacja parowa w tem.121 stopni C lub 134
stopni C

TAK

28.

Nasada do drutów Kirschnera o rozmiarze od 0,7-1,8mm – szt.1

TAK

29.

Nasada do drutów Kirschnera o rozmiarze od 2,0-3,2 mm – szt.1

TAK

30.

Nasada wiertarska trójszczękowa kluczykowa Jacobs 6.35 mm z kluczykiem
– szt.1

TAK

31.

Kaseta sterylizacyjna na min 2 napędy – szt.1

TAK

Warunki gwarancji i serwisu:
TAK
(podać)

32.

Gwarancja na napęd wraz z uchwytami min. 24 miesiące

33.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

34.

Certyfikat CE

TAK

35.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

36.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

Grupa 5 - Lampa łóżeczkowa do fototerapii LED - szt.1
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Charakterystyka urządzenia
3.

Diody LED emitujące niebieskie światło w widmie 450-470 nm

TAK

4.

Działa na całej długości dziecka

TAK

5.

Urządzenie wyłączające się automatycznie w przypadku podwyższenia
temperatury powierzchni
 migająca lampka sygnalizująca personelowi konieczność sprawdzenia,
czy nie zostało zablokowane chłodzenie powietrzem lub czy nie wzrosła
temperatura otoczenia

TAK

6.

Zegar mierzący czas używania panelu z diodami LED

TAK
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7.

Panel, na którym rozmieszczone są diody zaprojektowany w sposób
umożliwiający opiekę nad pacjentem bez konieczności przerywania fototerapii

TAK

8.

Ilustracja na panelu wskazująca właściwe ułożenie dziecka

TAK

9.

Urządzenie lekkie i przenośne, ażeby można było umieścić w łóżeczku,
inkubatorze lub na ogrzewaczu promiennikowym

TAK

Warunki gwarancji i serwisu
10.

Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

11.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

12.

Certyfikat CE

TAK

13.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

14.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

TAK
(podać)

Grupa 6 - Ciepłe gniazdko – opieka termiczna nad noworodkiem - szt.1
Lp.

Parametry / Warunek

1.

Urządzenie fabrycznie nowe

2.

Rok produkcji 2017 lub nowszy

Parametr wymagany
TAK
TAK
(podać)

Charakterystyka:
3.

Materacyk wodny z kołnierzem

TAK

4.

Moduł sterowania

TAK

5.

Panel grzewczy

TAK

6.

Czujniki monitorujące system i temperaturę

TAK

7.

Czujnik temperatury skóry

TAK

8.

Pokrowce wielokrotnego użytku

TAK

9.

Prześcieradła jednorazowego użytku

TAK

10.

Zacisk do statywu

TAK

Warunki gwarancji i serwisu:
11.

Gwarancja min. 24 miesiące przy czym czas gwarancji będzie się liczył od dnia
zamontowania i przekazania protokołem zdawczo-odbiorczym

12.

Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem)

TAK

13.

Certyfikat CE

TAK

14.

Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy

TAK

15.

Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

TAK

2.

TAK
(podać)

Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:
Główny kod CPV: 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
Grupa 1 - 33152000-0 (Inkubatory)
Grupa 2 - 33162200-5 (Przyrządy używane na salach operacyjnych)
Grupa 3 - 33181000-2 (Urządzenia do terapii nerkowej)
Grupa 4 - 33100000-1 (Urządzenia medyczne)
Grupa 5 - 33158300-5 (Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe)
Grupa 6 - 33190000-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)
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3.

Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.
30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności
proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie
z opinii ekspertów.

4.

Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniom takim
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów
i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert
materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów
i urządzeń określonych w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są
równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów
i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów wymienionych.

5.

Szpital posiada certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat ISO 9001:2008 i 14001. Wykonawca zobowiązany
jest zapoznać się z obowiązującymi w Szpitalu procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz
standardami akredytacyjnymi dostępnym na stronie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
oraz zobowiązany jest do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów i procedur z zakresu
przedmiotu umowy.

6.

Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie
z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Warunki ogólne postępowania:
1.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala
http://www.szpital.mielec.pl .

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Grupy Asortymentowe.
Każda Grupa Asortymentowa będzie rozpatrywana indywidualnie.

3.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

4.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
oraz aukcji elektronicznej.

7.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8.

Unieważnienie postępowania może nastąpić zgodnie z art.93 ustawy PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia:
1.

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres do 42 dni od daty podpisania umowy.

2.

Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe
zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami
Rozdziału XI niniejszej SIWZ.
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt. 1 ustawy PZP
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5, pkt. 1 ustawy
PZP:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.).

3.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na
podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak podstaw wykluczenia:
1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru Załącznik nr 3 do
SIWZ
2) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postepowaniu,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży
w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP.
3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP,
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
PZP należy przedłożyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).
4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:
ust. 4 pkt 2) lit a) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust 4
pkt 1) lit a) i pkt. 2) lit a).
6) Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postepowaniu,
w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, na wezwanie
Zamawiającego, złoży w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień złożenia
następujące dokumenty:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo
na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony
zdrowia RP oraz dokumenty potwierdzające oświadczenie (Załącznik nr 5 do SIWZ).
5.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Części V ust.1 lit b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie
w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5, pkt. 1
ustawy PZP.

6.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.

7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym
mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.

8.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

9.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania
przez Wykonawcę firm podwykonawców.

10. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, o których
mowa powyżej, składane są w oryginale.

12

11. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 10 mogą być
przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba,
że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała
będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15. Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP.
16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia
lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz
2016r. poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu
niezbędnych danych, umożliwiających uzyskanie dokumentów lub oświadczeń dostępnych w bazach
danych o których mowa powyżej.
17. Zamawiający z Wykonawcami może porozumiewać się w formie pisemnej. Oferty, oświadczenia lub
dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.
Wszystkie oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazane pocztą
lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego.
18. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
a) Marzanna Nykiel, Anna Klecha, Artur Kozłowski, Mirosław Midura – w sprawach merytorycznych
b) Wioletta Rybińska, Wojciech Migut – w sprawach formalno-prawnych.

VI. Wadium przetargowe:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VII. Termin związania ofertą:
1.

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak
niż 60 dni.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.

Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
w zakresie wskazanym w SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa oraz pozostałe oświadczenia.
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4.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienie wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału
w postepowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu.

5.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację
o podwykonawcach w oświadczeniu.

6.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym
egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

7.

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.

8.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być
wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.
Składający ofertę nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy PZP.

9.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (fax na numer 17 780-01-46 i/lub w formie pisemnej),
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że
wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami również
w formie elektronicznej na adres poczta@szpital.mielec.pl w wersji edytowalnych plików.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie
dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
11. Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie
internetowej.
12. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający
udostępni na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując jednocześnie o tym fakcie Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści informację na stronie
internetowej.
13. Zebrania Wykonawców nie przewiduje się.
14. W celu ułatwienia prac związanych z przygotowaniem umów prosimy o załączenie do oferty płyty CD
z wypełnionym formularzem cenowym w formie edytowalnej.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:
„Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb
Szpitala Powiatowego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.16.18”
oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku
otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.
1.
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2.

Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:
Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego
ul. Żeromskiego 22
39-300 Mielec
pokój nr 1 – Administracja

3.

Oferty należy składać w godzinach 700 – 1430. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 21.02.2018r.
godz. 900.

4.

O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.

5.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

7.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy.

8.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

9.

Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 21.02.2018r. o godz. 1000 w siedzibie
Zamawiającego.

10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych
zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.
11. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
12. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie
pisemnej.
15. Zamawiający poprawi w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
 będzie niezgodna z ustawą,
 jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
 jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
 będzie zawierać rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
 będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,
 Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art.85 ust.2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu
związania ofertą,
 będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
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17. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do
przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub koszu.
18. W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:
a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa
powyżej, chyba że rozbieżność wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają
wyjaśnienia,
b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa powyżej.
19. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1.

Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.
Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany
zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

2.

Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, m.in.:
a. sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do
siedziby Zamawiającego,
b. wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego
przez Zamawiającego,
c. zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej
sprawności technicznej i użytkowej,
d. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
e. serwis gwarancyjny,
f. przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji
g. marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe
h. ubezpieczenie
i. podatek VAT (jeśli dotyczy)
j. cło (jeśli dotyczy),
k. podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)
oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.

Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej towaru i ilości asortymentu wskazanego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia powiększona o wartość VAT.
Cena jednostkowa towaru – jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest
określona w jednostkach miar.

4.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

5.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

6.

Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.
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XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
 najniższa cena - 60 %
 okres gwarancji – 20 %
 termin wykonania zamówienia – 20%

2.

Sposób oceny ofert:

-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpc =

Cn
xR
Cof

gdzie:
Wp – Wartość punktowa
Cn - najniższa proponowana cena brutto
Cof - cena brutto oferty badanej
R – ranga (60)
-okres gwarancji (warunek minimalny – 24 miesiące) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpg =

Gof
xR
Gn

gdzie:
Wpg – Wartość punktowa kryterium okres gwarancji
Gof– okres gwarancji oferty badanej
Gn - najdłuższy proponowany okres gwarancji
R – ranga (20)
-termin wykonania zamówienia (warunek maksymalny – 42 dni od daty podpisania umowy) jako kryterium
wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

Wpt =

Tn
xR
Tof

gdzie:
Wpt – Wartość punktowa kryterium termin wykonania zamówienia
Tn – najkrótszy proponowany termin wykonania zamówienia
Tof– termin wykonania zamówienia oferty badanej
R – ranga (20)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie
z poniższym wzorem:
L = Wpc + Wpg + Wpt
gdzie:
L – łączna liczba punktów oferty badanej
Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena
Wpg – wartość punktowa badanej oferty w kryterium okres gwarancji
Wpt – wartość punktowa badanej oferty w kryterium termin wykonania zamówienia

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1.

Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną
oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
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b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy
PZP wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał
za niewystarczające,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.

Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 lit a) i d) na stronie internetowej.

3.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, zostanie zawarta
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli
zostanie przesłane w inny sposób.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta umowę można zawrzeć przed upływem
w.w. terminu.

4.

Zamawiający prześle Wykonawcy jednostronnie podpisany formularz umowy. Wykonawca zobowiązany
będzie do zwrotu podpisanej umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pod rygorem odstąpienia przez
Zamawiającego od zawarcia umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

5.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.

6.

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia:
1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.

2.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
 określenia warunków udziału w postepowaniu,
 wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia,
 odrzucenia oferty odwołującego,
 opisu przedmiotu zamówienia,
 wyboru najkorzystniejszej oferty.
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4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6.

Odwołanie wnosi się w terminie:
 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy PZP,
albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie wnosi się wobec treści
ogłoszenia lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy
czynności innych niż określone powyżej.

7.

Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia,
 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

8.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie
art.180 ust.2 ustawy PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona
czynność zaniechaną, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności
Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust.2 Ustawy
PZP.

10. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu, jeżeli:
a. nie będzie zawierać braków formalnych
b. uiszczony zostanie wpis.
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdział 3
ustawy PZP nie stanowią inaczej.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529)
będzie równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie
7 dni od dnia jej otrzymania.
16. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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XV. Postanowienia końcowe.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik 1 - Wzór umowy
Załącznik 2 - Formularz oferty
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej
Załącznik 5 - Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez
obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu
i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP
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