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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
370444486
ul. Lwowska 22
Jasło
38-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Tuchowska
Tel.: +48 134437675
E-mail: zamowienia@szpital.jaslo.pl
Faks: +48 134437655
Kod NUTS: PL821
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.jaslo.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.jaslo.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
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Numer referencyjny: PN/13/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
39000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Przedmiot zamówienia został podzielony na osiem części (Pakiety)
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Wszystkie narzędzia i sprzęt wielokrotnego użytku muszą posiadać możliwość sterylizacji w parze wodnej lub
nadtlenkiem wodoru.
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:
Sprzęt gospodarczy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Kosz ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym, 20l – 32 szt.
2) Pojemnik na ręczniki papierowe – 24 szt.
3) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych – 29 szt.
4) Szczotka do WC z uchwytem – 5 szt.
5) Wieszak na papier toaletowy – 5 szt.
6) Telewizor LCD 32 cale – 1 szt.
7) Kuchenka mikrofalowa – 2 szt.
8) Czajnik elektryczny – 2 szt.
9) Niszczarka dokumentów, zasilana elektrycznie – 3 szt.
10) Dozownik mydła w płynie lub środków dezynfekcyjnych na fotokomórkę– 18 szt.
11) Urządzenie do oczyszczania powierzchni parą wodną – 1 szt.
12) Wózek sprzątacza – 7 szt.
13) Lodówka – 2 szt.
14) Chłodziarka wolno-stojąca – 1 szt.
15) Chłodziarka do przechowywania leków - do zabudowy pod blat – 1 szt.
16) Zegar ścienny elektroniczny – 1 szt.
17) Telewizor LCD 50 cale – 1 szt.
18) Kurtyna PCV – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
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Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Meble biurowe
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Fotel obrotowy - tapicerka zmywalna – 11 szt.
2) Fotel wypoczynkowy – 6 szt.
3) Szafka biurowa niska - 4 szt.
4) Regał biurowy z półkami, zamykany na klucz – 1 szt.
5) Biurko – 9 szt.
6) Stolik okrągły – 2 szt.
7) Szafka wisząca dwudrzwiowa – 4 szt.
8) Szafka stojąca 2-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 5 szt.
9) Szafka szatniowa dla 4 osób typ L – 1 szt.
10) Blat laminowany – 2 szt.
11) Szafa do przechowywania detergentów – 1 szt.
12) Szafa do przechowywania narzędzi – 1 szt.
13) Szafa ubraniowa - 2 szt.
14) Krzesło plastikowe - 3 szt.
15) Szafka stojąca 2-drzwiowa obudowa chłodziarki – 1 szt.
16) Regał biurowy z półkami – 3 szt.
17) Blat laminowany – 4 szt.
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18) Blat wykonany z materiału drewnopochodnego, pokrytego monolityczną płytą wyk. na bazie konglomeratu
mineralnego z żywic epoksydowych i poliestrowych gr. min 6mm z wbudowna umywalka z materiału j.w. – 1 szt.
19) Lada w posterunku pielęgniarskim – 1 szt.
20) Kanapa rozkładana – 2 szt.
21) Krzesło lakierowane – 5 szt.
22) Szafka wisząca jednodrzwiowa – 3 szt.
23) Szafka stojąca dwudrzwiowa – 1 szt.
24) Szafka stojąca 1-drzwiowa obudowa chłodziarki – 1 szt.
25) Blat laminowany – 1 szt.
26) Stolik kwadratowy – 2 szt.
27) Stół – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt komputerowy
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
48000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle
II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Komputer stacjonarny w podstawowej konfiguracji do zastosowań biurowych z monitorem min. 22 cali, z
aktualnym systemem operacyjnym i podstawowym oprogramowaniem biurowym, klawiatura, mysz – 8 szt.
2) Drukarka – 6 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Meble medyczne
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000
39000000
33191000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Wieszak ścienny z trzema zaczepami – 10 szt.
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2) Krzesło robocze z pneumatyczną regulacją – 6 szt.
3) Stół roboczy ze stali nierdzewnej – 1 szt.
4) Stelaż podwójny ze stali nierdzewnej o poj. 120 litrów z pokrywą podnoszoną nożnie – 8 szt.
5) Wózek uniwersalny z blatem roboczym i półką pod blatem – 3 szt.
6) Półka ze stali nierdzewnej – 3 szt.
7) Szafka na buty ze stali nierdzewnej – 1 szt.
8) Mata dezynfekcyjna – 6 szt.
9) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 9 szt.
10) Stół do bielizny z podświetlanym blatem – 1 szt.
11) Stelaż z pokrywą na worki – 2 szt.
12) Stanowisko do kontroli i pakowania – 2 szt.
13) Wózek do składowania i transportu arkuszy papieru do pakietowania – 1 szt.
14) Uniwersalny regał magazynowy wykonany z chromowanej stali – 4 szt.
15) Stół roboczy, pojedynczy, blat ''ciepły'', laminowany – 1 szt.
16) Wózek do transportu, pojemność 3 STE – 1 szt.
17) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 9 szt.
18) Kosz sterylizacyjny – 22 szt.
19) Wieszak do obuwia – 18 szt.
20) Szafka medyczna wisząca 1-drzwiowa – 3 szt.
21) Szafka medyczna stojąca 1-drzwiowa obudowa zlewozmywaka/umywalki – 1 szt.
22) Szafka medyczna obudowa chłodziarki 1 szt.
23) Szafka medyczna stojąca z szufladami – 2 szt.
24) Regał basenów - 1 szt.
25) Wózek do worków foliowych 60l-pojedynczy – 10 szt.
26) Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej – 3 szt.
27) Krzesło obrotowe z podnóżkiem – 6 szt.
28) Stolik zabiegowy – 6 szt.
29) Stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej OH189 – 3 szt.
30) Wózek do dezynfekcji narzędzi – 3 szt.
31) Wózek ze stali nierdzewnej do aparatury z dwoma półkami i szufladą – 3 szt.
32) Wieszak fartuchów ołowianych – 1 szt.
33) Stolik typu Mayo do narzędzi chirurgicznych – 2 szt.
34) Podnóżek jednostopniowy – 1 szt.
35) Szafka wisząca na środki dezynfekc. dzielona L=1200, B=300mm, H=470 mm, drzwi 2-skrzydłowe,
wykonana ze stali kwasoodpornej – 1 szt.
36) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 4STE – 1 szt.
37) Szafa transportowa - wózek specjalistyczny ze stali kwasoodpornej 9STE – 1 szt.
38) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 30l - 2 szt.
39) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 10l - 13 szt.
40) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 8l – 7 szt.
41) Kuwety do wstępnej dezynfekcji 2l – 4 szt.
42) Pojemnik plastykowy na materiał skażony i sterylny – 43 szt.
43) Kosze siatkowe – 20 szt.
44) Kosze siatkowe – 10 szt.
45) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 8 szt.
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46) Kosze ze stopami na narzędzia ginekologiczne – 7 szt.
47) Wózek z dwoma półkami, otwarty do transportu materiałów wewnątrz oddziału – 3 szt.
48) Kosze siatkowe – 6 szt.
49) Kosze siatkowe – 10 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt drobny centralna sterylizacja
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Dystrybutor rękawów foliowo-papierowych z obcinarką – 2 szt.
2) Lampa z podświetlaną soczewką – 2 szt.
3) Dystrybutor podwójny taśmy wskaźnikowej – 2 szt.
4) Zgrzewarka rotacyjna rolkowa – 2 szt.
5) Inkubator testów biologicznych pary wodnej i plazmy – 1 szt.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 800,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Sprzęt drobny szpitalny
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33171200
33190000
33192000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Uniwersalny worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych i dzieci + maski i rezerwuar tlenu + maski
krtaniowe komplet, wielorazowe – 4 szt.
2) Statyw na kroplówki na kołach – 6 szt.
3) Stojak na kółkach z dwoma miskami – 3 szt.
4) Stojak z misą – 3 szt.
5) Podnóżek jednostopniowy – 2 szt.
6) Wózek anestezjologiczny – 3 szt.
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7) Fonendoskop – 3 szt.
8) Urządzenie do mycia parą wodną - poj. Zbiornika 3,5l – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.400,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Narzędzia ortopedyczne
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Narzędzia do stabilizatora zewnętrznego- Średni - 1 kpl.
2) Narzędzia do stabilizatora zewnętrznego- Mały - 1 kpl.
3) Narzędzia do stabilizatora zewnętrznego- Mały do k. promieniowej - 1 kpl.
4) Narzędzia do stabilizatora zewnętrznego- Mini - 1 kpl.
5) Elementy do stabilizatora dużego i średniego - 1 kpl.
6) Elementy do stabilizatora dużego i średniego - 1 kpl.
7) Narzędzia do redukcji złamań - 1 kpl.
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8) Narzędzia do stabilizatora zewnętrznego- Duży - 1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000,00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Narzędzia chirurgiczne
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Zestaw ortopedyczny - 2 kpl.
2) Zestaw do cieśni nadgarstka - 2 kpl.
3) Zestaw Mikro - 2 kpl.
4) Zestaw do guzków - 4 kpl.
5) Zestaw ginekologiczny - 1 kpl.
6) Zestaw do laparotomi - 1 kpl.
7) Zestaw przepuklinowy - 2 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznik nr 2 do SIWZ
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 02/10/2018
Koniec: 19/10/2018
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
W razie konieczności zmiany terminu zakończenia inwestycji pn „Rozbudowa i doposażenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą
na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu o
którym mowa w II.2.7)
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – dla wszystkich części
(Pakietów) od nr 1 do nr 8.
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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: 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: 25/05/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 25/05/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Szpital Specjalistyczny w Jaśle ul. Lwowska 22 - pokój nr 3 (świetlica w budynku Dyrekcji)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą określony został w IV.2.6) jako 2 miesiące, przy
czym jeden miesiąc to 30 dni.
2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie
zbadania,czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu. (Art. 24aa)
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga
następujących oświadczeń i dokumentów:
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a) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ (Wykonawca
składa powyższy dokument wraz z ofertą)
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
c) 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;
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
e) oświadczenia 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 (Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art.86 ust.5 ustawy) - z zastrzeżeniem
Rozdz. VI pkt 8 SIWZ (dotyczy Wykonawców zagranicznych)
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
ul. Postępu 17a
WARSZAWA
62-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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 wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a 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,
4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. 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.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

14 / 14

8. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.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 publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2018

