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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211717-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Dęblin: Urządzenia medyczne
2020/S 089-211717

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: 6. Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 2
Miejscowość: Dęblin
Kod NUTS: PL815
Kod pocztowy: 08-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Głowienka
E-mail: zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl 
Tel.:  +48 815518510
Faks:  +48 815518510
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitaldeblin.pl
Adres profilu nabywcy: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitaldeblin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń i sprzętu medycznego
Numer referencyjny: 9/MED/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia_6szwzp@poczta.onet.pl
www.szpitaldeblin.pl
https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl
www.szpitaldeblin.pl
https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl
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33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
— zadanie 1 – łóżka szpitalne – 24 szt.,
— zadanie 2 – defibrylator z możliwością kardiowersji i kardiostymulacji przezskórnej – 2 kpl.,
— zadanie 3 – ergometr – 1 szt.,
— zadanie 4 – lampa bakteriobójcza przejezdna dwufunkcyjna z licznikiem – 4 kpl.,
— zadanie 5 – lampa szczelinowa – 1 kpl.,
— zadanie 6 – stół rehabilitacyjny – 1 szt.,
— zadanie 7 – ciśnieniomierz elektroniczny – 10 kpl.,
— zadanie 8 – fotel medyczny – 1 szt.,
— zadanie 9 – wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej 1 – 2 szt.,
— zadanie 10 – wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej 2 – 2 szt.,
— zadanie 11 – kozetka lekarska – 6 szt.,
— zadanie 12 – lampa czołowa clar led – 1 szt.,
— zadanie 13 – miernik mocy dawki rtg – 1 kpl.,
— zadanie 14 – tablica okulistyczna Snellena „oko” – 1 kpl.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 555.56 PLN

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:
Zadanie 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 1 – óżka szpitalne – 24 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do
SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 164 444.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 2 – defibrylator z możliwością kardiowersji i kardiostymulacji przezskórnej – 2 kpl. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 74 074.07 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 3 – ergometr – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 4 629.63 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 4 – lampa bakteriobójcza przejezdna dwufunkcyjna z licznikiem – 4 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 5 185.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 5 – lampa lampa szczelinowa – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
1.5 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 12 962.96 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 6 – stół rehabilitacyjny – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do
SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 6 481.48 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 7 – ciśnieniomierz elektroniczny – 10 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
nr 1.7 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 777.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 8 – fotel medyczny – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.8 do
SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 6 018.52 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 9 – wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej 1 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1.9 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 777.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 10 – wózek do przewożenia chorych w pozycji siedzącej 2 – 2 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 1.10 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 777.78 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 11 – kozetka lekarska – 6 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.11 do
SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 3 333.33 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 12
Część nr: 12
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 12 – lampa czołowa clar led – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
1.12 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 5 555.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 13 – miernik mocy dawki RTG – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
1.13 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 6 944.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie 14 – tablica okulistyczna snellena „oko" – 1 kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 1.14 do SIWZ.

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
Wartość bez VAT: 2 592.59 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach



Dz.U./S S89
07/05/2020
211717-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 13 / 18

07/05/2020 S89
https://ted.europa.eu/
TED

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

13 / 18

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem https://
szpitaldeblin.eb2b.com.pl
2. Kryteria oceny ofert: Cena 60 %; Warunki gwarancji i serwisu 40 %

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową. Do potwierdzenia informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
— dla Zadania 1 – 88 000,00 PLN,
— dla Zadania 2 – 40 000,00 PLN,
— dla Zadania 3 – 2 500,00 PLN,
— dla Zadania 4 – 2 800,00 PLN,
— dla Zadania 5 – 7 000,00 PLN,
— dla Zadania 6 – 3 500,00 PLN,
— dla Zadania 7 – 1 500,00 PLN,
— dla Zadania 8 – 3 250,00 PLN,
— dla Zadania 9 – 1 500,00 PLN,
— dla Zadania 10 – 1 500,00 PLN,
— dla Zadania 11 – 1 800,00 PLN,
— dla Zadania 12 – 3 000,00 PLN,
— dla Zadania 13 – 3 750,00 PLN,
— dla Zadania 14 – 1 400,00 PLN.
W okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Do potwierdzenia informacją
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy. Uwaga: w przypadku wartości posiadanych środków
finansowych wyrażonych w innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona
przeliczenia tych wartości wg kursu z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert na podstawie tabeli kursów
średnich NBP publikowanych na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx


Dz.U./S S89
07/05/2020
211717-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 14 / 18

07/05/2020 S89
https://ted.europa.eu/
TED

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

14 / 18

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, minimum 2
(dwie) dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem Zamawiający uzna
dostawy rzeczy o takim samym przeznaczeniu i spełniających taką samą funkcję jak przedmiot zamówienia dla
poszczególnych zadań to jest dla:
— Zadania 1 będzie to dostawa łóżek szpitalnych,
— Zadania 2 dostawa defibrylatorów z możliwością kardiowersji,
— Zadania 3 dostawa ergometrów/ rowerów treningowych z regulowanym obciążeniem,
— Zadania 4 będzie to dostawa lamp bakteriobójczych,
— Zadania 5 będzie to dostawa lamp szczelinowych,
— Zadania 6 będzie to dostawa stołów rehabilitacyjnych,
— Zadania 7 będzie to dostawa ciśnieniomierzy,
— Zadania 8 będzie to dostawa foteli medycznych,
— Zadania 9 będzie to dostawa wózków do przewożenia chorych,
— Zadania 10 będzie to dostawa wózków do przewożenia chorych,
— Zadania 11 będzie to dostawa kozetek lekarskich,
— Zadania 12 będzie to dostawa lamp czołowych,
— Zadania 13 będzie to dostawa mierników mocy dawki rtg,
— Zadania 14 będzie to dostawa tablic okulistycznych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:
Dla Zadania 1 – 88 000,00 PLN,
Dla Zadania 2 – 40 000,00 PLN,
Dla Zadania 3 – 2 500,00 PLN,
Dla Zadania 4 – 2 800,00 PLN,
Dla Zadania 5 – 7 000,00 PLN,
Dla Zadania 6 – 3 500,00 PLN,
Dla Zadania 7 – 1 500,00 PLN,
Dla Zadania 8 – 3 250,00 PLN,
Dla Zadania 9 – 1 500,00 PLN,
Dla Zadania 10 – 1 500,00 PLN,
Dla Zadania 11 – 1 800,00 PLN,
Dla Zadania 12 – 3 000,00 PLN,
Dla Zadania 13 – 3 750,00 PLN,
Dla Zadania 14 – 1 400,00 PLN.
Zamawiający nie uzna przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kilku zsumowanych dostaw,
których łączna wartość wynosiła kwoty konieczne dla potwierdzenia spełnienia dla poszczególnych zadań.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na kilka części (zadań) jednocześnie, a na potwierdzenie spełnienia
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warunku posiada 1 dostawę (oraz np. poświadczenia), wartość tej dostawy winna być nie mniejsza niż łączna
kwota wykonanych dostaw, wymagana w celu potwierdzenia spełnienia warunku dla części (zadań), na które
składana jest oferta z zastrzeżeniem, że dostawa ta spełnia wymagania odnośnie rodzaju dostaw. W celu
potwierdzenia warunku, Zamawiający żąda wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączenia dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy
były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Uwaga: w przypadku wartości dostaw wyrażonej w
innej walucie, Zamawiający, w celu oceny spełnienia ww. warunku, dokona przeliczenia tych wartości wg kursu
z dnia, w którym nastąpiło otwarcie ofert, na podstawie tabeli kursów średnich NBP publikowanych na stronie
internetowej: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, zastrzega się możliwość dokonania zmian treści umowy w zakresie:
— zmiany terminu wykonania umowy – gdy z powodu działania siły wyższej nie jest możliwe wykonanie
przedmiotu umowy w umówionym terminie, bądź gdy niewykonanie umowy w terminie wyniknie z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, — innych istotnych postanowień umowy – gdy ich zmiana jest konieczna
w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 15/06/2020
Czas lokalny: 11:30

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:

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
pod adresem: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Szpitalna 2,
08-530 Dęblin, II piętro, pokój 209, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest
jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.

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:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:
Dla Zadania 1 – 4 900,00 PLN,
Dla Zadania 2 – 2 200,00 PLN,
Dla Zadania 3 – 130,00 PLN,
Dla Zadania 4 – 150,00 PLN,
Dla Zadania 5 – 380,00 PLN,
Dla Zadania 6 – 190,00 PLN,
Dla Zadania 7 – 80,00 PLN,
Dla Zadania 8 – 180,00 PLN,
Dla Zadania 9 – 80,00 PLN,
Dla Zadania 10 – 80,00 PLN,
Dla Zadania 11 – 100,00 PLN,
Dla Zadania 12 – 160,00 PLN,
Dla Zadania 13 – 200,00 PLN,
Dla Zadania 14 – 70,00 PLN.
Wymagania dot. wniesienia wadium opisane zostały w rozdziale VIII SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć na platformie zakupowej następujące dokumenty podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) formularz ofertowy — sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2) zestawienie wymaganych parametrów technicznych oraz funkcjonalnych z wykorzystaniem załącznika nr 1
(odpowiednio 1.1–1.14);
3) zestawienie warunków gwarancji i serwisu ocenianych w ramach kryterium numer 2 z wykorzystaniem wzoru
załącznika nr 1A;
4) dokument JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ;
5) dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego (zgodnie z rozdziałem VI pkt 16 SIWZ), tj.:

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl
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— certyfikaty zgodności albo deklaracje zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego
produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE,
— materiały firmowe producenta lub autoryzowanego przedstawiciela (foldery, karty techniczne itp.)
potwierdzające zaoferowane parametry techniczne oferowanych urządzeń.
6) oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna. Wadium
ustanawia przynajmniej 1 Wykonawca, lub Wykonawcy wspólnie;
7) pełnomocnictwo lub inne dokumenty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z których wynika
prawo do podpisania oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352);
8) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art.
23 ust. 2 ustawy.
3. Zamawiający informuje, iż o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia określone zostały szczegółowo w rozdziale V oraz VI SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp, w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2020

www.uzp.gov.pl

