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Ogłoszenienr 550833-N-2019 z dnia 2019-05—22 r.

Paluckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.: Dostawa aparatury medycznej na Oddział

Ginekologiczno - Położniczy orazwyposażenie Pracowni Fizjoterapii Paluckiego Centrum

Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu pn. „Wyższa jakość usług

medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Paluckicgo Centrum

Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01-04-0064/17

współfmansowanego z EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Dzialania 6.1 Inwestycje w

infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę

zdrowotna Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko— Pomorskiego na

lata 2014-2020

OGŁOSZENIEO ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólfmansowanego ze środków Unii

Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: "Wyższajakość usług medycznych i podniesienie

poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum Zdrowia przez budowe systemu

bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01 .01—04-0064/ł 7 współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i

konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania

6.1.1. lnwestycjew infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko— Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

dzialalność, lub dzialalność ich wyodrębnionychorganizacyjniejednostek, które będą

realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami

grup społecznie marginalizowanych
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Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o którychmowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiającypowierzył/powierzyli

przeprowadzeniepostępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiającypowierzyl/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzanewspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających. którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib. krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzanewspólnie z zamawiającymiz innych państw

członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymiz innych państw

członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

1. 1) NAZWA I ADRES: Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny

93213309000000.ul. ul. Szpitalna 30 . 88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska.

tel. 52 3031341 w. 181, e—mail szpital7.11in(ź1)szpitalznin.pl. faks 523 031 344.

Adres strony internetowej (URL): www.szpitalznin.pl
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Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

]. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (ieżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania,w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest

odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie

postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na

rzecz pozostalych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośrednidostęp do dokumentów z postępowaniamożna uzyskać

pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.szpitalznin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacjimożna uzyskać

pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw
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postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu

w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za

pośrednictwemposłanea.

Adres:

Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. - ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin

Komunikacja elektronicznawymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie

Nieograniczony,pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej na

Oddział Ginekologiczno - Położniczy oraz wyposażenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego

CentrumZdrowia Sp. z o.o. w Żninie. realizowana w ramach projektu pn. „Wyższajakość usług

medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum

Zdrowia przez budowę systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01.01—04-0064/ 17

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

priorytetowej G.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w

infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaKujawsko — Pomorskiego na lata

2014-2020

Numer referencyjny: PCZ/II-ZP/10/2019
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Przed wszczęciem postępowaniao udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

ll.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

11.3) Informacja o możliwości skladania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu można skladać w

odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia lącznie następujących części lub grup

części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania [ wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówieniajest dostawa aparatury medycznej na Oddział

Ginekologiczno- Położniczy oraz wyposażenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum

Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, realizowana w ramach projektu pn. „Wyższajakość usług

medycznych i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu Pałuckiego Centrum

Zdrowia przez budowe systemu bezpiecznej komunikacji” nr RPKP.06.01 .01—04-0064/17

współtinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi

priorytetowej 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1 Inwestycje w

infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

RegionalnegoProgramu Operacyjnego WojewództwaKujawsko — Pomorskiego na lata

2014-2020 3.Kod wspólnego słownika zamówień (CPV) 33100000—1 — Urządzenia medyczne

331 12200—0 _ Aparaty ultrasonograticzne 33158000-2~ Aparatura do terapii elektrycznej,

clcktromagnctyczncj i mechanicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym
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wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne sprzętu medycznego, zawarte zostały w

Załączniku nr 2.1, 2.2 do SIWZ - Zestawienie warunków i parametrów technicznych. Pozostałe

warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określonew Formularzu oferty, stanowiącym

Załącznik nr l do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcamoże złożyć ofertę

na wybrany Pakiet 1, Pakiet 2 zgodnie z Załącznikiem nr 2.1, 2.2 do SIWZ — Zestawienie

warunków i parametrów technicznych.W zakresie Pakietu 2 - Zamawiający wymaga złożenia

oferty pełnej-kompletnej. Wykonawcazobowiązanyjest do wypełnienia wszystkich rubryk w

wybranym załączniku. dotyczącym warunków i parametrów technicznych sprzętu, na który składa

ofertę. Jeżeli w SIWZ użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta,

konkretny produkt, wskazano znaki towarowe. patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza

zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie

gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia i spełniające, co najmniej w tym

samym zakresie wymagania Zamawiającego. Wykonawcapowołujący się na rozwiązania

równoważneopisywane przez Zamawiające, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane

przez niego produkty spełniają wymagania Zamawiającego. Dostarczona aparatura medyczna

musi być fabrycznie nowa„ kompletna, oznakowana znakiem CE, posiadać niezbędne instrukcje

oraz właściwie dokumenty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 201 Or. o wyrobach medycznych

(Dz.U. 20l 7r poz. 211). Uruchomienie aparatów oraz przeszkolenie personelu w zakresie

racjonalnej eksploatacji urządzeń nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

ILS) Główny kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

331 12200—0

33158000-2

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznegosystemu zakupów» szacunkowa całkowita

maksymalnawartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o którychmowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

11.8) Okres,w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który zostal ustanowiony dynamicznysystem zakupów:

miesiącach: lub dniach: 14

[zl/›

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącachOkres W dniachData rozpoczęciaData zakończenia

14

11.9)1nf0rmacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYNL

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.l)WARUNK1 UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

111.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określeniewarunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w

postępowaniu

Informacje dodatkowe

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określeniewarunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w

postępowaniu

lntormacje dodatkowe

111.l.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w

postępowaniu

Zamawiającywymaga od wykonawców wskazaniaw ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówieniawraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWYWYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

lIl.2.2) Zamawiający przewidujewykluczenie wykonawcy na podstawieart. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawawykluczenia określonaw art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEN SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZSPEŁNIAKRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiuwarunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. ] PKT 3

USTAWY PZP:

— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do wpisu do rejestru lub ewidencji, w
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celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

Pzp. _ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa kazdy z Wykonawców.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga! W przypadku składania oferty wspólnej ww.

dokument składa każdy z Wykonawców. - aktualne zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawcanie

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument

potwierdzający. że Wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami. w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymaniew całości wykonania decyzji właściwego organu. Uwaga! W przypadku składania

oferty wspólnej ww. dokument składa kazdy z Wykonawców.

rrr.5) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.l) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Do oferty kazdy Wykonawcamusi załączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczeniew

zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ

11152) W ZAKRESIEKRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU

POTWIERDZENIAOKOLICZNOŚCI,O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

1. Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie oferowanej aparatury medycznej do obrotu
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zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017r

poz. 211). tj.: — deklaracja zgodności wytwórcy, - certyfikat jednostki notyfikowanej (dotyczy

klas wyrobówmedycznych określonych w art.29 ust. 5 ustawy o wyrobach medycznych) 2.

Opisy, katalogi, foldery, prospekty, informacje producenta, zawierające opisy oferowanego

przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnianie wszystkich parametrów technicznych

zawartychw Załączniku nr od 2.1 do 2.2 do SIWZ. Dokumenty sporządzonewjęzyku obcym,

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: opisy. katalogi, specyfikacje

załączone do oferty wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego parametru dotyczą.

lll.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta składana przez Wykonawcęmusi zawierać: 3) Formularz oferty - stanowiący Załącznik

nr l do SIWZ; b) Zestawienie warunków i parametrów technicznych — stanowiące Załączniki

nr 2.1. 2.2 do SIWZ (wybrany formularz właściwy dla Pakietu, na który Wykonawca składa

ofertę); c)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu

warunkówudziału w postępowaniu - stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ; (1) W przypadku

Oferty składanej przez Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do

oferty należy załączyć pełnomocnictwow oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z

oryginałem przez notariusza; e)Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do

dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy

Wykonawcy załączonych do oferty. DDowód potwierdzenia wniesienia wadium. Wykonawca

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w

art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

Pzp. Wraz ze złożeniem Oświadczenia (Załącznik nr 4 do SIWZ), Wykonawcamoże

przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcąnie prowadzą do zakłócenia

konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie

wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w
treści

Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiającyżąda wniesienia wadium:
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Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający ząda wniesienia wadium w kwocie: Pakiet 1 — Aparat USG — 1310,00 zł,

słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych 00/100, Pakiet 2 — Aparaty do fizjoterapii —

560.00 zł. słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert. Wadium może być wnoszonewjednej lub w kilku następujących

formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy: ]) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo—kredytowej, ztym że poręczenie kasy

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy „Pałuki” Żnin Nr 81 8181 0000 0000 0853 2000

0001 Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy złożyć wraz z

ofertą. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o którychmowa

w ust. 3 pkt 2—5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy) Wykonawca składa wraz z ofertą w

osobnej oznakowanej kopercie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadiumwszystkim Wykonawcomniezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a — uPzp.

Wykonawcy. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawic zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający

zwróci niezwłocznie wadium na wniosekWykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem

terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

ktoremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. l - uPzp,jcżeli w wyniku rozstrzygnięcia

odwołaniajego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcawnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu,

Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na

którym było ono przechowywane. pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawcaw

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a — uPzp, z przyczyn leżących po
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jego stronie" nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. l i 25a

ust. l, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki_ o której mowa w art. 87

ust. 2 pkt 3 chyba, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: l) odmówi podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Zamawiaj ący wymaga), 3) zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

IV.].3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.].4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.].S.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszenido udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
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Przewidywanaminimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

lV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidzianamaksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bedą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

[nformacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

Formie katalogow elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

lV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenieaukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,przetarg

ograniczony. negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotemaukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionychwartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:

Należy podać: które informacje zostaną udostępnionewykonawcom w trakcie aukcji

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ijakie będą warunki„ na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznychw zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawcówW aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień. zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

[V.2.1) Kryteria oceny ofert:

lV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 20,00

Okres gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
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Przewidzianejest zastrzezenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenianegocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (wtym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców,którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postepowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadaćwszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowaniekryteriów oceny ofert wskazanychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawcóww licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej,w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonanowyboruwykonawcy: Nie

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym Ueżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019—05—30, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony~ przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lubjęzyki, wjakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznaniaśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczonena sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w postępowaniu o

udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art, 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, ze: — administratorem

Pani/Panadanych osobowych jest Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. — ul. Szpitalna 30, 88-400

Żnin; - inspektorem ochrony danych osobowych w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w

Żninie jest Pani Hanna Mróz. adres e-mail: kadry2@szpitalznin.pl, adres jw. z dopiskiem IOD; -
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatury medycznej na Oddział Ginekologiczno-

Położniczy oraz wyposazenie Pracowni Fizjoterapii Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w

Żninie. Nr post.: PCZ/lI-ZP/l 0/2019; - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub

podmioty. którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1579), dalej zwana „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.

97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały

czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio

Pani/Pana dotyczącychjest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy - Pzp,

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO; › posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych

Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych

osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art. 18 ust. 2

RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO; nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do

usuniecia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art.

20 ROD():na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu. wobec przetwarzania danych

osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1

lit. c RODO,

ZAŁĄCZNIK [ - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1 - Aparat USG

]) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wie/kość. zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego ~okrcślenic zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlanezDostawa Aparatu USG - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający

określił w Zestawieniu warunków i parametrów technicznych ~ Załącznik nr 2.1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1 , 33112200-0

3) Wartość części zamówieniaqeżelizamawiającypodaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:

okres w dniach: 14

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Klyteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 20,00

Okres gwarancji20.00

6) [NFORMACJEDODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2 — Aparaty do Fizjoterapii

]) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanychlub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Dostawa Aparatów do Fizjoterapii - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

Zamawiający określił w Zestawieniu warunków i parametrów technicznych — Załącznik nr 2.2 do

SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamowień(CPV): 33100000—1 , 33158000-2
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https://bzp.uzp.gov,pl/ZP400PodgiadOpublikowaneg0.aspx?id:. ..

3) Wartość części zamówieniaGeżeli zamawiającypodaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach: 14

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Termin dostawy 20,00

Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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