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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w 
Poznaniu
ul. B. Krysiewicza 7/8
Poznań
61-825
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Oleksyn
Tel.: +48 618506295
E-mail: zampub@szoz.pl
Faks: +48 618529806
Kod NUTS: PL415Adresy internetowe:Główny adres: www.szoz.pl

I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia 
można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szoz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 
przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:Doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną.Numer referencyjny: AZP-381-22/16
II.1.2) Główny kod CPV

33190000
II.1.3) Rodzaj zamówienia



Dostawy
II.1.4) Krótki opis:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 17 rodzajów różnych urządzeń/sprzętów medycznych w podziale na 17 zadań częściowych. Zamówienie obejmuje dostawę przenośnego aparatu USG, pulsoksymetrów, aparatu USG, videogastroskopu, videogastroskopu z kanałem do spłukiwania pola obserwacji, videokolonoskopu, videobronchoskopu, stołu ortopedycznego z osprzętem, lamp operacyjnych, duplikatora płyt, skanerów naczyń krwionośnych, ezofagoskopu, trypanometru, audiometru, aparatów EKG, respiratora noworodkowego i monitorów funkcji życiowych.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Przenośny aparat USGCzęść nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, szpital św. Józefa, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. przenośnego aparatu USG z głowicami i oprogramowaniem kardiologicznym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu po etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającegoe) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7)



Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 1 w kwocie 3246,00 PLNKryteria oceny ofert: cena – 60 %, termin dostawy – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Dostawa pulsoksymetrówCzęść nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny i Oddział Dzieci Starszych II- Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań; Oddział Chirurgiczny, Izba Przyjęć – Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 szt pulsoksymetrów.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie sprzętu na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.



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

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 2 w kwocie: 463,00.PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Aparat USGCzęść nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pracownia USG- Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/68, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aparatu USG.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,



d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowieddnio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 3 w kwocie:7407,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:VideogastroskopCzęść nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. VideogastroskopuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów 



dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.Uwaga: Videogastroskop musi być w pełni kompatybilny i współpracujący w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu firmy Fujinon ( koszt ewentualnego przystosowania do współpracy Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin ewentualnego przystosowania uwzględnić w terminie realizacji).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 4 w kwocie: 953,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Videogastroskop z kanałem do spłukiwania pola obserwacji- Water JetCzęść nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. VideogastroskopuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na 



zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowieddnio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.Uwaga: Videogastroskop musi być w pełni kompatybilny i współpracujący w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu firmy Fujinon (koszt ewentualnego przystosowania do współpracy Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin ewentualnego przystosowania uwzględnić w terminie realizacji).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 5 w kwocie: 1640,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:VideokolonoskopCzęść nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług



Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pracownia Endoskopii, Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. VideokolonoskopuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowyUwaga: Videokolonoskop musi być w pełni kompatybilny i współpracujący w pełnym zakresie z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu firmy Fujinon ( koszt ewentualnego przystosowania do współpracy Wykonawca musi wliczyć do wartości ofert, a termin ewentualnego przystosowania uwzglednić w terminie realizacji).
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 6 w kwocie: 1754,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis



II.2.1) Nazwa:VideobronchoskopCzęść nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 7 w kwocie: 3241,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.



II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:Stół ortopedyczny z osprzętemCzęść nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. stołu ortopedycznego z osprzętemSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.



Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 8 w kwocie: 5370,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Lampa operacyjnaCzęść nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Blok Operacyjny, Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. lamp operacyjnychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie,zamontowanie, uruchomienie sprzętu na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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



Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 9 w kwocie: 1296,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Duplikator płytCzęść nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30233153
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Zakład Diagnostyki Obrazowej – Szpital. w. Józefa, ul. Krysiewicza /8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. Duplikatora płytSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 10 w kwocie: 423,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Skaner naczyń krwionośnychCzęść nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Wewnętrzny- Hematologiczny – Szpital. Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań; Oddział Dzieci Młodszych – Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt.skanerów naczyń krwionośnychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 11 w kwocie: 741,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:EzofagoskopCzęść nr: 12
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Laryngologiczny – Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt.ezofagoskopuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21



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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 12 w kwocie: 833,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:TympanometrCzęść nr: 13
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Laryngologiczny – Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. TympanometruSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość



II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 13 w kwocie: 241,00.PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:AudiometrCzęść nr: 14
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Laryngologiczny – Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. AudiometrSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia



Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 14 w kwocie: 222,00 PLNKryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Aparat EKGCzęść nr: 15
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Pracownia EKG – Szpital Św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań, Pracownia EEG – Szpital Św. Józefa, ul. Nowowiejskiego 56/58, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt.aparatów EKGSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,



d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 15 w kwocie: 185,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Respirator noworodkowyCzęść nr: 16
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Oddział Noworodkowy – Szpital Św. Rodziny, ul. Jarochowskiego 18, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. respiratora noworodkowegoSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,



c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 16 w kwocie: 2037,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:Monitor funkcji życiowychCzęść nr: 17
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Izba Przyjęć – Szpital św. Józefa, ul. Krysiewicza 7/8, Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. monitory funkcji życiowychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w odpowiedniej tabeli załącznika nr 2 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ obejmujący:



Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

a) dostarczenie na własny koszt i własnym staraniem,b) przekazanie Zamawiającemu szczegółowych instrukcji obsługi i zasad konserwacji sprzętu,c) przekazanie Zamawiającemu na etapie zawarcia umowy przed przystąpieniem do jej realizacji kserokopii aktualnych certyfikatów dopuszczających dostarczany sprzęt do stosowania w jednostkach służby zdrowia,d) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji, w siedzibie Zamawiającego, w liczbie wskazanej przez Zamawiającego odpowiednio w załączniku do umowy,e) udzielenie gwarancji jakości sprzętu na okres wskazany w ofercie i na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie 
kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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 dodatkoweZamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga wniesienia wadium na zadanie częściowe nr 17 w kwocie: 278,00 PLN.Kryteria oceny ofert: cena 60 %, termin wykonania – 30 %, okres gwarancji – 10 %.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi 

związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełnił warunek udziału dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty podane poniżej.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 



Sekcja IV: Procedura

Zamówienie częściowe nr 1 na sumę gwarancyjną 170 000,00 złZamówienie częściowe nr 2 na sumę gwarancyjną 20 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 3 na sumę gwarancyjną 370 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 4 na sumę gwarancyjną 47 000,00 złZamówienie częściowe nr 5 na sumę gwarancyjną 82 000,00 złZamówienie częściowe nr 6 – na sumę gwarancyjną 87 000,00 złZamówienie częściowe nr 7 – na sumę gwarancyjną 160 000,00 złZamówienie częściowe nr 8 – na sumę gwarancyjną 260 000,00 złZamówienie częściowe nr 9 – na sumę gwarancyjną 125 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 10 – na sumę gwarancyjną 20 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 11 – na sumę gwarancyjną 35 000,00.zł.Zamówienie częściowe nr 12 – na sumę gwarancyjną 40 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 13 – na sumę gwarancyjną 12 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 14 – na sumę gwarancyjną 11 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 15 – na sumę gwarancyjną 9 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 16 – na sumę gwarancyjną 100 000,00 zł.Zamówienie częściowe nr 17 – na sumę gwarancyjną 27 000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:Określono w załączniku do SIWZ – wzór umowy.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

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: 
nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 10/10/2016
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:
Polski

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



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 10/10/2016
Czas lokalny: 12:00
Miejsce: Specjalistyczny Zespól Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8,61-825 Poznań, Świetlica.

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:Podstawy wykluczenia w postępowaniu:a) art. 24 ust 1 pkt 13-23 ustawy Pzpb) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a)dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale V pkt 1.2. SIWZ2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:1)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;3)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy;



5)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 bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:1)ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;2)ppkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłościW celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:a) opisów, fotografii oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.plAdres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania 

odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
PolskaAdres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2016




