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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 23
Miejscowość: Nidzica
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 13-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Radosław Tkaczyk
E-mail: szpital@zoz.nidzica.pl
Tel.: +48 896250560
Faks: +48 896250559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoz.nidzica.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.zoz.nidzica.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://login.gov.pl/login/login?ssot=pm3jozu3j9s7i49bsjvn

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym meble oraz drobny sprzęt
medyczny
Numer referencyjny: 04/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne - LA23 - LA22 - LA16 - UB01

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy. Opisy poszczególnych artykułów
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i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanowiących załącznik nr 5 oraz nr 6
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
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:
Geriatria Sprzęt Medyczny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 Łóżka do użytku medycznego
33193000 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Opisy poszczególnych artykułów
i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt numer RPWM.09.01.01-28-0088/20 Konkurs RPWM 09.01.01-IZ.00-28-004/20
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Sprzęt Medyczny
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33192100 Łóżka do użytku medycznego
33193000 Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
33192200 Stoły medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
13-100 Nidzica
Mickiewicza 23

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Opisy poszczególnych artykułów
i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Geriatria – Zestaw Mebli Zabiegowych
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Część nr: 3
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
39150000 Różne meble i wyposażenie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Mickiewicza 23
13-100 Nidzica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Opisy poszczególnych artykułów
i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt numer RPWM.09.01.01-28-0088/20 Konkurs RPWM 09.01.01-IZ.00-28-004/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Zestaw Mebli Zabiegowych
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
39150000 Różne meble i wyposażenie
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Mickiewicza 23
13-100 Nidzica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia Sprzedaż i dostawa oraz montaż wyposażenia rozbudowanej części szpitala w tym
meble oraz drobny sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Opisy poszczególnych artykułów
i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych do SIWZ – (formularze cenowePakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały okeślone w projektach umowy,
stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Poradnia GastroEnterologiczna
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne
33168100 Endoskopy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
13-100 Nidzica
Mickiewicza 23

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Opisy poszczególnych artykułów i ich orientacyjne ilości znajdują się w załącznikach od 1 do nr 5 załączonych
do SIWZ – (formularze cenowe- Pakiety), zaś szczegółowe infomacje dotyczące dostawy I montażu zostały
okeślone w projektach umowy, stanmowiących załącznik nr 5 oraz nr 6
II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Numer projektu RPWM 09.01.01-28-0088/20 Numer Konkursy RPWM 09.01.01-IZ.00-28-004/20

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust 1a PZP przewiduje możliwość unieważnienia
postępostępowania o udzielenie zamówienia w poszczególnych pakietach, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

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:
Do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca
wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu
Zamówienia , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia
lub licencje.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w tym zakresie musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 dostawy
wyposażenia lub sprzętu medycznego do obiektu użyteczności publicznej potwierdzoną referencjami.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub
łącznie spełniają w/w warunek
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Co najmniej 2 dostawy wyposażenia lub sprzętu medycznego do obiektu użyteczności publicznej potwierdzoną
referencjami. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z
nich lub łącznie spełniają w/w warunek
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji 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

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: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Mickiewicza 23
13-100 Nidzica
Sala Konferencyjna

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.qov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020

