
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 471208164

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 113

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-549

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.majewska@skwam.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwam.umed.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-202d0677-7849-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00024101/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-18 14:20
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
rozdziałem VIII i IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 25/TP/ZP/D/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8
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4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
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33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
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33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

33140000-3 - Materiały medyczne

33182200-1 - Urządzenia do stymulacji pracy serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oceniane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania są: dostawy sprzętu jednorazowego
użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii – 8 pakietów, (zwanego dalej towarem),
spełniającego opis i parametry graniczne oraz zgodne z asortymentem i ilościami określonymi w
Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oferowany przez Wykonawcę towar musi:
� być dopuszczony do obrotu na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o
wyrobach medycznych (Dz.U. 2021r., poz. 1565 t.j. ze zm.) – dotyczy wyrobów medycznych.
� spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
w szczególności warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu
asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków
granicznych określonych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
� być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym
i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych,
konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz
osób trzecich, nie może być prototypem
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4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie:
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego wykonania, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również należytego wykonywania w okresie ostatnich trzech lat *, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: przynajmniej jednej dostawy
towaru odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia w niniejszym
postępowaniu.

* Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, t.j., ze zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu
o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, - załącznik nr 6 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 2 pkt. 4:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat * a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy *; 
* Okres wyrażony w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania
ofert
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z
innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych,
w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
Podane w wykazie dostawy winny spełniać szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone w
rozdz. IV ust. 2 pkt. 4 a).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane towary spełniają określone przez Zamawiającego
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wymagania, cechy lub kryteria, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące
przedmiotowe środki dowodowe:
a) Informacje (np. katalogi, prospekty, ulotki, instrukcje użytkowania) nt. parametrów
oferowanego towaru, potwierdzające zgodność z przedmiotem zamówienia, określonym w
Formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Jeżeli ww. informacje nie będą
potwierdzały wszystkich wymaganych parametrów, Wykonawca jest zobowiązany złożyć
oświadczenie, że oferowany towar spełnia wszystkie wymagane parametry techniczne. Prosimy
o zaznaczenie na poszczególnych dokumentach/plikach, którego pakietu / pozycji one dotyczą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Informacje (np. katalogi, prospekty, ulotki, instrukcje użytkowania) nt. parametrów oferowanego
towaru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 2 rozdziału IV SWZ.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
4. Podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdziale VI pkt. 4.2. (4.2.1 – 4.2.3.) składa
na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
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oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym w Projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do
umowy ( we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SWZ.
b. „Formularz asortymentowo-cenowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku
nr 2 do SWZ.
c. Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w rozdziale II.I w SWZ.
d. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania przygotowane zgodnie ze
wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SWZ.
e. Oświadczenie dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3a do SWZ.
f. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, zgodnie z ust. 5 i 6 rozdziału IV SWZ (o ile dotyczy).
g. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o
ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
h. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby
Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy. 
2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w
SWZ, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 70 ustawy PZP, tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452).
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.2.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 1)	Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, t.j., ze zm.), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ; 2)	Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączonym do oferty oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, - załącznik nr 6 do SWZ; 3)	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV ust. 2 pkt. 4: 1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat * a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy *;  * Okres wyrażony w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Podane w wykazie dostawy winny spełniać szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu określone w rozdz. IV ust. 2 pkt. 4 a).
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-27 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uskwam_umedlodz
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-27 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-25
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