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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445184-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole Lubelskie: Urządzenia medyczne
2019/S 183-445184

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Przemysłowa 4A
Opole Lubelskie
24-300
Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Ciszewski
Tel.:  +49 818273411
E-mail: przetargi@pczol.pl 
Faks:  +49 818273411
Kod NUTS: PL814
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pczol.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://pczol.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://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:

mailto:przetargi@pczol.pl
www.pczol.pl
http://pczol.pl/
https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
https://pczol.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
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Zakup sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja
usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelski
Numer referencyjny: A.AT.381/10/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja
usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie”
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 3.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WL
1) cześć nr 1 Kardiomonitor – 4 sztuki
2) cześć nr 2 Łóżko do intensywnej terapii/ reanimacyjne – 2 sztuki
3) cześć nr 3 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10 sztuk
4) cześć nr 4 Myjka ultradźwiękowa–1 sztuka
5) cześć nr 5 Myjnia dezynfektor do basenów– 8 sztuk
6) cześć nr 6 myjnia dezynfektor narzędzi sztuk– 1
7) cześć nr 7 Respirator jezdny –3 sztuki
8) cześć nr 8 Wózek do bielizny –8 sztuk
9) cześć nr 9 Wózek transportowy hermetyczny –5 sztuk
10) cześć nr 10 Wózek transportowy zamknięty – 6 sztuk
11) cześć nr 11 Wózek /stolik/ zabiegowy – 6 sztuk
12) cześć nr 12 Zgrzewarka do pakietowania – 1 sztuka
13) część nr 13 Aparat do znieczulania- 1 sztuka

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:
Cześć nr 1 Kardiomonitor – 4 sztuki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
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33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 1 Kardiomonitor – 4 sztuki
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1 m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Cześć nr 2 Łóżko do intensywnej terapii/ reanimacyjne – 2 sztuki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 2 Łóżko do intensywnej terapii/ reanimacyjne – 2 sztuki
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1 m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 3 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10 sztuk
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 3 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy – 10 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 4 Myjka ultradźwiękowa – 1 sztuka
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 4 Myjka ultradźwiękowa – 1 sztuka
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 5 Myjnia dezynfektor do basenów – 8 sztuk
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
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33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 5 Myjnia dezynfektor do basenów – 8 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1 m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 6 myjnia dezynfektor narzędzi sztuk – 1
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 6 myjnia dezynfektor narzędzi sztuk – 1
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 7 Respirator jezdny – 3 sztuki
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 7 Respirator jezdny – 3 sztuki
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1 m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 8 Wózek do bielizny – 8 sztuk
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
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39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 8 Wózek do bielizny – 8 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1 m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 9 Wózek transportowy hermetyczny – 5 sztuk
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 9 Wózek transportowy hermetyczny – 5 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 10 Wózek transportowy zamknięty – 6 sztuk
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 10 Wózek transportowy zamknięty – 6 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 11 Wózek /stolik/ zabiegowy – 6 sztuk
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 11 Wózek /stolik/ zabiegowy – 6 sztuk
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 12 Zgrzewarka do pakietowania – 1 sztuka
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000



Dz.U./S S183
23/09/2019
445184-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 17 / 22

23/09/2019 S183
https://ted.europa.eu/
TED

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

17 / 22

33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cześć nr 12 Zgrzewarka do pakietowania – 1 sztuka
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura



Dz.U./S S183
23/09/2019
445184-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 18 / 22

23/09/2019 S183
https://ted.europa.eu/
TED

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

18 / 22

społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 13 Aparat do znieczulania – 1 sztuka
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33192300
33191000
33192110
33192100
33121500
33192340
33157400
33195110
39143112
33190000
33123000
33172100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL815
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole Lubelskie/ Poniatowa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 13 Aparat do znieczulania – 1 sztuka
Sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, przeznaczony na polski rynek, rok produkcji nie starszy niż
2019 r. Sprzęt w zadaniach gdzie należy dostarczyć kilka sztuk powinien być tego samego producenta/modelu/
typu. Szczegółowy opis każdej z części przedmiotu zawarto w Szczegółowych opisach przedmiotu dostawy,
stanowiącymi załączniki nr 1a - 1m do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce dostawy i montażu/instalacji: Opole Lubelskie/ Poniatowa. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej
pomieszczeń przewidzianych do montażu/instalacji sprzętu. Wizja lokalna możliwa jest po wcześniejszym
telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 81 827-34-11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy i montażu/instalacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt nr RPLU.13.01.00-06-0017/18 pn.,,Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia
sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa i Opole Lubelskie” realizowanych w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura
społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.finansowany ze środków europejskich (ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w 85 %

II.2.14) Informacje dodatkowe
Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego odpowiednio sprzętu sporządzony wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ, zawierający w szczególności istotne elementy: wskazanie
oferowanego przedmiotu zamówienia tj.: Typ, Model, Producent, Rok produkcji.
Dopuszczalny format formularza w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt..

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dotyczy każdej z części zamówienia: Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku dot. zdolności technicznej
i zawodowej jeżeli wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy sprzętu medycznego którego:
1) przedmiot obejmował co najmniej 1 sztukę sprzętu odpowiadającą wymaganiom danej części niniejszego
zamówienia (o parametrach tożsamych/ zbliżonych lub sprzętu występującego w wersjach dostępnych w
sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert).
2) o wartości dostawy (wraz z montażem/instalacją) nie mniej niż 25 % wartości oferty złożonej w niniejszym
postępowaniu przez danego wykonawcę w danej części zamówienia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w
oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: wykazu dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, 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, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
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których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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: 24/10/2019
Czas lokalny: 11:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego w Opolu Lubelskim, ul. Przemysłowa 4a, pok. nr 15
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, w sposób
automatyczny. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

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
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Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w
okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2. Do oferty każdy wykonawca
musi dołączyćaktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy
w formiejednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ według wzoru sporządzonego zgodnie ze
wzoremstandardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz.U. UE. L. 2016.3.16) stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia,
wezwie wykonawcę (jeśli dotyczy: każdego z wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o którychmowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy), którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, niekrótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –dokumentów potwierdzających
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;4) odpisu z właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy. Dokumenty w zakresie podmiotów zagranicznych lub osób zamieszkujących zagranica wymieniono w
SIWZ.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony4. Ustala się wadium w następujących wysokościach: cześć
nr 1:2000 zł; cześć nr 2:1000 zł; cześć nr 3:500 zł; cześć nr 4:500 zł; cześć nr 5: 5000 zł;cześć nr 6: 4000 zł;
cześć nr 7: 6000 zł; cześć nr 8:500 zł; cześć nr 9: 500 zł; cześć nr 10: 200 zł; cześć nr 11: 200 zł; cześć nr
12: 200 zł; część nr 13: 3000 zl Szczegóły dot. wadium określono w SIWZ.5. Termin związania oferta wynosi
60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.6. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do
dokumentów zamówienia można również uzyskać bezpłatnie pod adresem: (URL): www.pczol.pl/7. przewiduje
się zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
8. Do składanej oferty należy dołączyć formularz parametrów oferowanego sprzętu sporządzony odpowiednio
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a- 1m do SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

www.pczol.pl/7
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać
się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych
niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie
Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi
się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 10. Skargę
wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7dni od dnia jej otrzymania. 12. Zasady i tryb postępowania w
zakresie korzystania środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019
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