Ogłoszenie nr 553908-N-2019 z dnia 2019-05-29 r.
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach: Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury
medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich
jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, krajowy numer identyfikacyjny
79031936200000, ul. ul. Szpitalna 60 , 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 087 5629582, 5629462, 5629595, email zamowienia@szpital.suwalki.pl, faks 875 629 594.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.suwalki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SP ZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpitalsuwalki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.suwalki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpitalna 60 16-400 Suwałki Polska
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej
kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Numer referencyjny: 22/PN/MN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych
z posiadanymi urządzeniami przez Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilości i asortymencie
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
31432000-3
31510000-4
33140000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania
umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na
który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis 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 Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym
mowa powyżej – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi ustawy z dnia 20
maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ. U. 2017 poz. 211 ze zm. ) i zobowiązujemy się do dostarczenia na każde żądanie
Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich
wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej - jeżeli dotyczy) Uwaga!
jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach
medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2017 poz. 211 ze zm.) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega
żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia oświadczenia, że

oferowany w przedmiotowym postępowaniem produkt, .... (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem i podać
uzasadnienie tego faktu oraz podstawę prawną.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
FORMULARZ OFERTOWY sporządzony przez wykonawcę według instrukcji podanej – załącznik nr 1 do SIWZ. Formularz
asortymentowo cenowy- załącznik nr 5 do SIWZ. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do
oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność
odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie
dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału
lub kopii notarialnej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców 0
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin gwarancji 20,00
termin dostawy 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny
ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,
albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które
mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: a)
wydłużenia terminu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku
niewyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 4; b) zamiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i
wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji, a o czym
Wykonawca nie mógł wiedzieć z chwilą zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem, że spełni on wszystkie
wymogi Zamawiającego w tym również cenę jednostkową netto i brutto; c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości
poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy w
zakresie łącznej wartości umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 projektu umowy; d) numeru katalogowego produktu lub nazwy
własnej produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania – w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek produkt
zmodyfikowany przy czym nie wpłynie to na zwiększenie wartości pakietu i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową; wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany lub udoskonalony; e)
zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT,
przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, natomiast wartość netto pozostaje bez zmian. f) zmiany danych podmiotów
zawierających umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.). g) wprowadzenia cen promocyjnych lub obniżenie cen dla
produktu wskazanego w Formularzu cenowym; h) zmiany przepisów prawa mające wpływ na realizacje niniejszej umowy. i)
zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: a) wprowadzenia nowego podwykonawcy, b) rezygnacji
podwykonawcy, c) zmiany wartości lub zakresu dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach; inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jest
Pan/Pani /Zdzisław Koncewicz, kontakt: iod@szpital.suwalki.pl, 87 5629 563*; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup
części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami przez Szpital
Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, nr postępowania 22/PN/MN/2019, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; −
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie
przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: część 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:Części zamienne do aparatów 4008B i S na rok 2018-2019 w ilości iasortymencie okreslonym w załączniku nr
5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: część 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:części do aparatów do hemodializy Gambro w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:

data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: część 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik SPO2 Specelabs typu Y noworodkowy U810-74 530-74 1szt. 2 Adapter SPO2 do kardiomonitora
Ultra View typ 1030 Spece Labs U708-69 924-74 1szt. 3 Rurka przedłużająca do mankietów 1-żyłowych do kardiomonitora
Specelabs 1030 HSN-12-20 1N-12-20 1szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: część 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik wieloraz.uż SPO2 Nellcor OxiMax noworodkowy D-YS 530-01X 1szt. 2 Czujnik SPO2 wieloraz.uż
uniwersalny Y Nellcor OxiMax noworodkowy U 803-01P 510-01X 10szt. 3 Czujnik SPO2 wiwloraz. użytku Nellcor do
pulsoksymetru NPB 295 noworodkowy U 803-01 510-01 1szt. 4 Czujnik j.u.ż SPO2 Nellcor OxiMax dla dzieci 1-15kg U53301XP 23-01X 80szt. 5 Czujni pulsoksymetrii j.u.z OxiMax do kardiomonitora Bene Wiew t5 U543-01XP 24-01X 150szt. 6
Czujnik pulsoksymetrii SPO2 wielorazowego użytku Nellcor OxiMax dla dzieci do kardiomonitora Bene View T8 RPF/NLO
210-01X 2szt. 7 Czujnik SPO2 wieloraz.uż do kardiomon.Bene View T5 typu Y noworodkowy U303-01 409-01X 1szt. 8 Czujnik
pulsoksymetrii SPO 2 wielorazowego użytku Nellcor Oximax taśma pediatryczny 410-01X 2szt. 9 Adapter SPO2 wielorazowego
użytku Nellcor noworodkowy U708-48 924-15P 1szt. 10 Czujnik SPO2 Nellcor klips na palec dla dzieci U103-01 210-01X 1szt.
11 Czujnik wielorazowego użytku klips na palec dla dorosłego -3 m do kardiomonitora Bene Wiew T8 U410-48 130-48 1szt. 12
Adapter wielorazowego uż Nellcor do kardiomonitora Nownin U708M-15P 924-15P 1szt. 13 Rurka przedłużająca do mankietów
1-żyłowych do kardiomonitora BVT8 HS30-16-15 1-16-15 1szt. 14 Kabel głowny EKG Mindray 3- odprowadzeniowy EURO,
IEC do kardiomonitora Bene View E23121 6szt. 15 3-odprowadzenia EKG typ VR/EURO klamra IEC E3CI-R 10szt. 16
Adapter SPO2 do pulsoksymetru Nellcor N-560 924-70 1szt. 17 Dren do pomiaru SPO2 do kardiomonitora Bene View T5 92448X 1szt. 18 Kabel SPO2 wtyk do kapnografu Mindray MEC 2000 924-29 1szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku
nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: część 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek do kardiomonitora IMEC 15 0010-30-42719 MR2512I
2szt. 2 Komplet 3 końcówek EKG z klipsami do kardiomonitora IMEC 15 0010-30-42725 MR3CI-5 2szt. 3. Komplet 5
końcówek EKG z klipsami do kardiomonitora IMEC 15 0010-30-42728 MR5CI 1szt. 4. Czujnik SPO2 klips na palec dla dzieci i
dorosłych do kardiomonitora iMEC 15 512F-30-28263 110-01X 6szt. 5 Czujnik SPO2 wielorazowego użytku Nellcor, silikonowy
dla dorosłych do pulsoksymetru Mindray PM 60 110S-01 1szt. 6 Czujnik SPO2 wielorazowego użytku Nellcor klips na palec dla
dorosłych do pulsoksymetru Mindray PM 60 110-01 szt. 7 Przewód połączeniowy do czujników SPO2 Mindray 0010-20-42710
924-48 1szt. 8 Telemetria TM80 Zestaw 5 końcówek EKG z klipsami dł 90 cm 009-004789-00 TM5CI 1szt. w ilości i
asortymencie okrelonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: część 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik SPO2 wielorazowego użytku do kardiomonotora CMS 8000 noworodkowy RNS/CN-LR(SWYG)
430-46D 2szt. 2 kabel kompletny EKG 3 żyłowy do kardiomonitora CMS 8000 2340CI M4351-1010G 1szt. 3. Czujnik SPO2
wielorazowego użytku do kardiomonotora Contek CMS 8000 dla dorosłego klips na palec 130-46D 3szt. 4 Kabel główny do
kardiomonitora Datex 3 -odprowadzeniowy DX2395I 1szt. 5 3-odprowadzenia EKG typ ASP klamra IEC do kardiomonitora
Datex DX3CI 3szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: część 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik SPO2 wieloraz.uż Drager OxyTrend D-YS dla noworodka U-803-125 M1312-068Y 2szt. 2 Czujni
pulsoksymetrii wielorazowego uż.do pulsoksymetru Oxypleth U403-01P M1104-003A 2szt. 3 Czujnik SPO2 wieloraz.uż. Do
kardiomonitora Saadatt dla noworodka U303-49 M1312-008A 1szt. 4 Adapter SPO2 do kardiomonitora SI 800 Saadatt 924-15M
M312-024CS 1szt. 5 Czujnik wieroazowego uż. dla noworodka opaska silikonowa do kardiomonitora Saadat Novin S 1800 U40349(RNS/MSM) M1312-008W 1szt. 6 Czujnik pulsoksymetrii SPO2 wielorazowego użytku typu Y do pulsoksymetru Digital
Oximetry 512 dla noworodka 410-49 M2133-030Y 1szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: część 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik SPO2 wiwloraz. użytku Nellcor do kardiomonitora Gamma XL U 403-01 110-01 1szt. 2 Czujnik
SPO2 wiwloraz. użytku Nellcor do kardiomonitora Gamma XL DS.-100A 110-01X 3szt. 3 Kabel multimed 3 żyłowy do
kardiomonitora Gamma XL EQ56-5AI(SM-ST5) SM3 2szt. 4 Odprowadzenia do kabla do kardiomonitora Gamma XL SM390P-I E3CI 2szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: część 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Wielorazowe odprowadzenia EKG(końcówki kabla) - 3 odpr do Emtela D3-90P-IH D3LW-G 5szt. 2
Kabel główny EKG 3- odprowadzeniowy do kardiomonitora Emtel SL-2396-I, E201-3048/01 2szt. 3 Kabel główny EKG z

końcówkami z zatrzaskami do kardiomonitora Emtel E1410, E1101 oryginał E201-3048/GI 2szt. 4 Adapter SPO2
wielorazowego użytku OxiMax do kardiomonitora Emtel U710X-98 AEC-5247 1szt. w ilości i asortymencie określonym w
załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 10 Nazwa: część 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik palcowy SPO2 wielorazowego użytku do kardiomonitora Aspel Mobil /PM8000 130-29 1szt. w
ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 11 Nazwa: część 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik SPO2 wielorazowego uż.uniwersalny Y Novametrix U 810-03 M2333-030W 2szt. 2 Czujnik
pulsoksymetrii wieloraz.uż do pulskoksymetru BCI 3303 UNIMED U403-06 M1102-004A 2szt. 3 Kabel EKG 3odprowadzeniowy i odprowadzenia do kardiomonitora Biazet 8035 E201-3010, E-22-3 E201-3010/GI 1szt. 4. Czujnik
pulsoksymetrii wieloraz.uż Konica Minolta do pulskoksymetru OxyPen Envitec klips na palec dla dorosłego 1000155 RAF/MMH
1szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 12 Nazwa: część 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Karty Lidco Smart Rapid do aparatów do pomiaru rzutu serca LOTMO150198 70szt. w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 13 Nazwa: część 13
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik pulsoksymetrii wieloraz uż do kardiomonitora Viridia TG-5392 (SWBD 3091) 115-91 2szt. 2 Kabel
3-odprowadzeniowy do kardiomonitora Viridia KB-3M/1-42b AA3SI 1szt. 3 Wielorazowy czujnik saturacji do kardiomonitora
Philips Efficia CM 150 M1193A 1szt. 4 Kabel główny EKG 3- odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips Efficia CM 150
M1669A 1szt. 5 3-odprowadzenia EKG do kardiomonitora Philips Efficia CM 150 taśma noworodkowa 430-91 1szt. 6 3odprowadzenia EKG klamra IEC do kardiomonitora Philips Efficia CM 150 M1626A 1szt. 7 Kabel przedłużający SPO2 do
kardiomonitora Philips Efficia CM 150 M1941A 1szt. 8 Przewód do czujników SPO 2 j. uż do kardiomonitora Philips Efficia CM
150 M1943AL 1szt. 9 Przewód do mankietów wielorazowych do kardiomonitora Philips Efficia CM 150 M1599B 1szt. w ilości i
asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 14 Nazwa: część 14
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik pediatryczny jednorazowego użytku do defibrylatora Lifepak 15 dla dzieci 10-50 kg M-LNCS 2 op.
(20 szt. w op) 2 Czujnik wielorazowego użytku do defibrylatora Lifepak 15 dla dorosłego M-LNCS 2 szt. w ilości i asortymencie
określonym w załącznikunr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 15 Nazwa: część 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik pulsoksymetrii SPO2 klips na palec do defibrylatora Lifepak 12 U410-15 130-15 1szt. 2 Czujnik
SPO2 do defibrylatora Lifepak 15 z pomiar podstawowy dla dorosłych M2112-024A 110-49 1szt. w ilości i asortymencie
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 16 Nazwa: część 16
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik pulsoksymetrii wieloraz.uż klips na palec do kardiomonitora Drager U704-23 M1101-002A 1szt. 2
Kabel do czujnika do kardiomonitora Drager U708-23 M311-039 1szt. 3 czujnik stężenia tlenu Mini OXI 3000 OOM102 E-15/5
(32.50.13.0) 2szt. 4 Czujnik tlenu Drager do aparatu do znieczuleń Fabius E-15/2 2szt. 5 Kabel 3-odprowadzeniowy do
kardiomonitora Propaq 2340P-I 2340CI 2szt. 6 konektor do mankietu NiBP do kardiomonitora Propaq BP17 CT-163 15szt. 7
konektor do mankietu NiBP do kardiomonitora Propaq BP18 CT-164 15szt. w ilości i asortymencie okreslonym w załączniku nr
5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 17 Nazwa: część 17
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Sondy temperatury wielokrotnego uż model IMR403B-skóra TMR-AS MR-AS 1szt. 2 Sondy temperatury
wielokrotnego uż model IMR404B-skóra TMR-PS MR-PS 1szt. 3 Rurki powietrzne do NIBP dla noworodka 6200-30-11560 1N16-20 1 w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 18 Nazwa: część 18
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Mankiet 1 żyłowy 46-66 cm M5126 M5126 1szt. 2 Mankiety 1-żył 33-47 U1869S M5125 5szt. 3 Mankiet 1żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar 4x 8 cm U1782S FMT-DS2 1szt. 4 Mankiet 1- żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar 6x11
cm U1783S FMT-DS3 1szt. 5 Mankiet 1- żyłowy NIBP dla noworodka rozmiar 7x13 cm U1784S FMT-DS4 1szt. 6 Mankiet
NIBP wieloraz.uż dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew 10x19cm CM1201 M5122 1szt. 7 Mankiet NIBP wieloraz.uż dla
noworodka do kardiomonitora Bene Wiew 7x13cm CM1300 M5121 1szt. 8 Mankiet NIBP wieloraz.uż dla noworodka do
kardiomonitora Bene Wiew 18x26 cm M5123 1szt. 9 Mankiet NIBP wieloraz.uż dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew
14x21cm M5112 1szt. 10 Mankiet NIBP wieloraz.uż dla noworodka do kardiomonitora Bene Wiew 21x27cm M5113 1szt. 11
Mankiety 2- żyłowy rozmiar 25x35 U 1880M M5224 10szt. 12 Mankiet jednożyłowy standard do aparatu RR U1880S M5124
40szt. 13 Mankiet NiBP dla dorosłychFlexPort Reuse-11 19293405 REUSE 11 1szt. 14 Mankiet bez lateksu 25 x35 cm
jednożyłowy do kardiomonitora iMEC 15 0010-30-12159 M5124 1szt. 15 Mankiet bez lateksu 46x66 cm cm jednożyłowy do
kardiomonitora iMEC 15 0010-30-12161 M5126 1szt. 16 Mankiet bez lateksu 33x47 cm jednożyłowy do kardiomonitora iMEC
15 0010-30-12160 M5125 1szt. 17 Mankiet bez lateksu 18x26 cm jednożyłowy do kardiomonitora iMEC 15 0010-30-12158
M5123 1szt. 18 Mankiet bez lateksu 10x19 cm jednożyłowy do kardiomonitora iMEC 15 0010-30-12157 M5122 1szt. 19 Rurka
połączeniowa do mankietów dla dzieci i dorosłych dł 3 m 6200-30-09688 M5146-147A 1szt. 20 Mankiet standard dla dorosłych
Flexi Port 19293405 5szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 19 Nazwa: część 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Bezpośerdnio połączone czujniki Rainbow saturacji tlenu (SpO2) saturacji karboksyhemoglobiną (SpCO),
saturacji utlenioną hemoglobiną (Spmet) 11171-000032 2szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 20 Nazwa: część 20
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Elektrody kończynowe UU-LC-A KD-1 10szt. 2 Elektrody przedsercowe- gruszkowe do aparatu ekg UUSE-A PDA-K 10szt. 3 Kabel EKG 10-odprowadzeniowy do apratu EKG Aspel E10-SH2/B/1 SH10BI 5szt. 5 Kabel 10odprowadzeniowy do EKG Ascard MR Gold i BTL M406-253 SH10BI-2 2szt. 6 Kabel EKG 10-odprowadzeniowy do apratu
EKG Mindray BHR 3szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 21 Nazwa: część 21
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Czujnik wielorazowego użytku dla dzieci do kardiomonitora Philips M1192A 215S-91 1 2 Czujnik
wielorazowego użytku dla dorosłych do kardiomonitora Philips M1196A M1196A 1szt. 3 Kabel główny EKG 3odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips M1510A 1szt. 4 Wielorazowe odprowadzenia EKG - 3 odpr do kardiomonitora
Philips AA3SI 1szt. 5 Kabel główny EKG 5- odprowadzeniowy do kardiomonitora Philips AA2585I 1szt. 6 Kabel SPO2 do
monitorowania funkcji życiowych pacjenta M1940A 924-40 1szt. 7 Czujnik pulsoksymetrii SPO2 do monitora Agilant V24 Philips
dla dorosłego 115S-91 1szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 22 Nazwa: część 22
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Przewody pacjenta wielorazowego użytku do respiratorów transportowych Medumat WM 28425 szt. 2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 23 Nazwa: część 23
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Akumulatory do pomp infuzyjnych Ascor NC9,6V/1,00 Ah 110179AC 1415129 5szt. 2 Akumulator do
pompy infuz.Viltchmeda Aitcs SP12 NiMH 4,8V/1,7Ah 198149 14115161 5szt. 3 Akumulator do pompy infuzyjnej Kwapisz
302008-1 1415157 5szt. 4 Akumulator do pompy infuzyjnej Medima S2 NiMH 9,6V/2,0Ah HER-50AA2000F4*2 1415113 5szt. 5
Akumulator Panasonics LC R061R3 do pompy infuzyjnej Pilot A 361006 1414243 1szt. 6 Akumulator do pompy infuzyjnej
Syramed 1415190 1szt. 7 Akumulator niklowo kadmowy do defibrylatora Lifepak 12 110067 1415120 2szt. 8 Akumulator litowo
jonowy do defibrylatora BeneHeart D6 022-000012-00 1415168 3szt. 9 Akumulator do kardiomomitora Spece Labs AGM
12V/2,45Ah 110254 1415280 1szt. 10 Akumulator AGM 12V/4,5 Ah do kardiomonitora Philips C3 110276 144211 2szt. 11
Akumulator do kardiomonitora Gamma XL 39001 1415122 1szt. 12 Akumulator NiMH 14,4V/4Ah do kardiomonitora Nellcor
110273 1415281 1szt. 13 Akumulator do kardiomonitora Propaq A208/2,5S 1415145 1szt. 14 Akumulator do aparatu EKG

Ascard 110222 1415104 1szt. 15 Akumulator do aparatu EKG Bene Heart 110678-0 1szt. 16 Akumulator AGM 12V/2Ah do
pulsoksymetru Mars 301013 1416152 1szt. 17 Bateria akumulatorowa do laryngoskopu X-002.99.382 3szt. w ilości i asortymencie
określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 24 Nazwa: część 24
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Świetlówki 20W/52 Philips dolamp do fototerapii WOJ.+20372 24szt. 2 Żarówki 2,5V Rister do
laryngodskopów WOJ.+60877 8szt. 3 Lampa ksenonowa PE 300W XL-4450 PE300BF CE-303 1szt. 4 Lampa ksenonowa EPK
100 Pentax XL-103/05 1szt. 5 Lampa ksenonowa EPX 2500 do źródła swiatła Fujinion CE-152 1szt. 6 Lampa ksenonowa do
wideoprocesora Penatx EPK-i5000 ME 300BF CE-317 1szt. 7. Żarówka niskonapięciowa halogenowa do lampy szczelinowej
XHX64655 5szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 25 Nazwa: część 25
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Głowica Cardio 1,5 MHz do aparatu KTG Team 2szt. w ilości i asortymencie określonych w załączniku nr
5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:

data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 26 Nazwa: część 26
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Elektrody EEG do polismonografu 928430 10szt. 2 Przyłącze modułu laryngologicznego do
polismonografu Porti 8 928427 2szt. w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 27 Nazwa: część 27
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Sonda A-25/170/R fleboiczna do aparatu do kriochirurgii Cyro S 1szt. w ilości i asortymencie określonym
w załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 28 Nazwa: część 28
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Filtry powietrzne do inkubatora Atom 2100 T-21146 5 op w ilości i asortymencie okreslonym w załączniku

nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 29 Nazwa: część 29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Filtry powietrzne do inkubatora transportowego V-80 TR 5szt. w ilości i asotymnecie określonym w
załączniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 30 Nazwa: część 30
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:1 Podwójny czujnik temperatury do do zestawu nCPAP Infant Flow FP-2TEMP 2szt. w ilości i asortymnecie
okreslonym w załączniku nr 5 do SIWZ w ilości i asortymencie określonym w załączeniku nr 5 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1, 33140000-3, 31510000-4, 31432000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00

termin dostawy 20,00
termin gwarancji 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

