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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404548-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne urządzenia i produkty medyczne
2017/S 197-404548

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Gomółka-Siembora
Tel.:  +48 226709143
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl 
Faks:  +48 226709143
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spartanska.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spartanska.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: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa różnego sprzętu medycznego.
Numer referencyjny: 29/PN/2017/ALK

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzial.zamowien@spartanska.pl
www.spartanska.pl
www.spartanska.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Nr załącznika Nazwa części przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 Część 1 – Urządzenie do badań czynnościowych mechaniki oddychania
Załącznik nr 1A Część 2 – Aparat przewoźny przyłóżkowy RTG z konsolą akwizycyjną i detektorem cyfrowym
Załącznik nr 1B Część 3 – Cewka Neck Matrix Coil dla aparatu Siemens Avanto
Załącznik nr 1C Część 4 – Holter EKG 12-kanałowy z oprogramowaniem do analizy i zestawem komputerowym
Załącznik nr 1D Część 5 – Ultradźwiękowy nóż kostny
Załącznik nr 1E Część 6 – Diatermia chirurgiczna BI z akcesoriami
Załącznik nr 1F Część 7 – Myjnia dezynfektor narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu
anestezjologicznego.

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:
Urządzenie do badań czynnościowych mechaniki oddychania
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1 – Część 1 – Urządzenie do badań czynnościowych mechaniki oddychania
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
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3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat przewożny przyłóżkowy RTG z konsolą akwizycyjną i detektorem cyfrowym
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa – Klinika Radiologii.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1A Część 2 – Aparat przewoźny przyłóżkowy RTG z konsolą akwizycyjną i detektorem cyfrowym
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
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1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cewka Neck Matrix Coil dla aparatu Siemens Avanto
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa _ Klinika Radiologii.

II.2.4) Opis zamówienia:
Opisy przedmiotu zamówienia przedstawiają następujące załączniki do specyfikacji:
Załącznik nr 1B Część 3 – Cewka Neck Matrix Coil dla aparatu Siemens Avanto
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3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Holter EKG 12-kanałowy z oprogramowaniem do analizy i zestawem komputerowym
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL



Dz.U./S S197
13/10/2017
404548-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 13

13/10/2017 S197
http://ted.europa.eu/TED

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

6 / 13

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Załącznik nr 1C Część 4 – Holter EKG 12-kanałowy z oprogramowaniem do analizy i zestawem komputerowym
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 10

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Ultradźwiękowy nóż kostny
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Załącznik nr 1D Część 5 – Ultradźwiękowy nóż kostny
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Diatermia chirurgiczna BI z akcesoriami
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Załącznik nr 1E Część 6 – Diatermia chirurgiczna BI z akcesoriami
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Myjnia dezynfektor narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu anestezjologicznego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Załącznik nr 1F Część 7 – Myjnia dezynfektor narzędzi chirurgicznych, laparoskopowych, sprzętu
anestezjologicznego
3.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi)
stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek wypełnić dany załącznik (na który
składa swoją ofertę) i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia
oferty bez dalszej oceny.
3.3. W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu
zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych:
1) przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia
o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz
oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem;
2) ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności
produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego w specyfikacji;
3) na wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważność
oferowanych produktów.
3.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną, kilka lub wszystkie siedem części, na
które zostały podzielone produkty stanowiące przedmiot zamówienia, jednakże oferta musi obejmować pełny
asortyment produktów zawartych w poszczególnych częściach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Jeśli oferowany przedmiot nie spełnia wszystkich parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego
oferta zostanie odrzucona.

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:
Warunki określone w SIWZ – Rozdział VI.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki określone w SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki określone w SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 2 – wzór umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Ze względu na obowiązek zakończenia dostaw i ich rozliczenia do końca bieżącego roku, jedynie tryb
przyspieszony umożliwia zaopatrzenie szpitali w aparaturę medyczną niezbędną do leczenia i diagnozowania
pacjentów.

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: 27/10/2017
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: 27/10/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa
Dział Zamówień Publicznych i Umów, budynek nr 4, pokój 24.

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:
Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. Łączna (suma) wartość wadium 7 części wynosi 23 700 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset
złotych 00/100). Zamawiający określił wadium na poszczególne części oferty w tym:
Numer części Wartość wadium (części) liczbowo [PLN] Wartość wadium
(części) słownie [PLN]
Część 1 6 500 PLN, sześć tysięcy pięćset złotych 00/100
Część 2 7 000 PLN, siedem tysięcy złotych 00/100
Część 3 1 700 PLN, jeden tysiąc siedemset złotych 00/100
Część 4 700 PLN, siedemset złotych 00/100
Część 5 4 400 PLN, cztery tysiące czterysta złotych 00/100
Część 6 1 400 PLN, jeden tysiąc czterysta złotych 00/100
Część 7 2 000 PLN, dwa tysiące złotych 00/100
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8.1. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r., poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz.
1089).
8.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Instytutu
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie do Alior Banku S.A. nr 19 1060 0076 0000 3310 0015 9635.
Dowód wpłaty powinien posiadać dokładne oznaczenie tytułu wpłaty tj. „wadium postępowanie nr 29/PN/2017/
ALK na część .....(wpisać nr części)”.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę [np. na wszystkie 7 (siedem) części przedmiotu zamówienia],
wadium powinno być sumą odpowiednich kwot wymienionych w pkt. 8 specyfikacji.
8.3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku
bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt. 8.2. specyfikacji, przed upływem terminu składania ofert (tj.
przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
8.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie w kasie przed upływem terminu
składania ofert, a jego kopia w ofercie.
8.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa ustawa Prawo zamówień publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla
postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

