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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438373-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia medyczne
2018/S 194-438373

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.:  +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl 
Faks:  +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gczd.katowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i apartury medycznej VI
Numer referencyjny: PN/70/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp@gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
www.gczd.katowice.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Przedmiot zamówienia został podzielony
na 9 Pakietów:
Pakiet 1: Gastrolizer;
Pakiet 2: Konwektorowy podgrzewacz pokarmów – 2 sztuki;
Pakiet 3: Urządzenie do magnetoterapii;
Pakiet 4: Aparat do laseroterapii;
Pakiet 5: Audiometr kliniczny;
Pakiet 6: System do badania otoemisji akustycznej;
Pakiet 7: Zewnętrzny kardiostymulator - 2 sztuki;
Pakiet 8: Holter EEG;
Pakiet 9: Tester bezpieczeństwa elektrycznego;
Szczegółowy opis oraz ilości znajduje się w załącznikach – specyfikacji asortymentowo-cenowej (załączniki
2.1-2.9) oraz parametrach technicznych (załączniki 3.1 -3.9).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 189 134.08 PLN

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:
Gastrolizer
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 1 jest dostawa Gastrolizeru - 1 sztuki. Szczegółowy opis zawiera
załącznik 3.1 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 7 560.00 PLN

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
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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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konwektorowy podgrzewacz pokarmów - 2 sztuki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 2 jest dostawa konwektorowego podgrzewacza pokarmów - 2 sztuki.
Szczegółowy opis zawiera załącznik 3.2 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 8 703.70 PLN

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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urzadzenie do magnoterapii
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Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 3 jest dostawa urządzenia do magnoterapii - 1 sztuka. Szczegółowy opis
zawiera załącznik 3.3 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 9 259.26 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat do laseroterapii
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 4 jest dostawa apartu do laseroterapii - 1 sztuka. Szczegółowy opis
zawiera załącznik 3.4 do siwz - parametry techniczne.
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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
Wartość bez VAT: 13 425.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Audiometr diagnostycznyi
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33121400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 5 jest dostawa audiometu - 1 sztuka. Szczegółowy opis zawiera załącznik
3.5 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 13 888.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
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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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do badania oyoemisji akustycznej
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 6 jest dostawa systemu do badania otoemisji akustycznej - 1 sztuka.
Szczegółowy opis zawiera załącznik 3.6 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 51 851.85 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zewnętzny kadiostymulator
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33123200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 7 jest dostawa zewnętrznego kardiostymulatora - 1 sztuka. Szczegółowy
opis zawiera załącznik 3.7 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 13 888.89 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Holter EEG
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 8 jest dostawa holtera EEG - 1 sztuka. Szczegółowy opis zawiera
załącznik 3.8 do siwz - parametry techniczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 55 555.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tester bezpieczeństwa elektycznego
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla pakietu 9 jest dostawa testera bezpieczeństwa elektrycznego- 1 sztuka.
Szczegółowy opis zawiera załącznik 3.9 do siwz - parametry techniczne.

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
Wartość bez VAT: 15 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 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
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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
Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Maksymalny termin dostawy 30 dni kalendarzowych.

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:
1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. IV SIWZ) aktualne
nadzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 9 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udział u w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o który mowa w ust. 1 Wykonawca składana formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy
JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.gczd.katowice.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (w oryginale).
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
A) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:
a) 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 do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
B) W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w w
specyfikacji asortymentowo-cenowej oraz w parametrach technicznych Wykonawca winien złożyć materiały
informacyjne producenta zawierające opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu medycznego (foldery,
ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).

www.gczd.katowice.pl
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

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: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 20/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wysokości:
Pakiet 1 Gastrolizer 113 PLN
Pakiet 2 Konwektorowy podgrzewacz pokarmów – 2 sztuki 131 PLN
Pakiet 3 Urządzenie do magnetoterapii 139 PLN
Pakiet 4 Aparat do laseroterapii 201 PLN
Pakiet 5 Audiometr diagnostyczny 208 PLN
Pakiet 6 System do badania otoemisji akustycznej; 778 PLN
Pakiet 7 Zewnętrzny kardiostymulator; 208 PLN
Pakiet 8 Holter EEG; 833 PLN
Pakiet 9 Tester bezpieczeństwa elektrycznego 225 PLN
Wadium, można wnosić w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych
lub poręczeniach kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42 poz. 275).
Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków pieniężnych na konto Zamawiającego.
Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
50 1130 1091 0003 9032 2920 0005
W przypadku pozostałych form, wadium należy wnieść w siedzibie Zamawiającego lub dokonać cesji praw na
jego rachunek. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu okres jego ważności nie może być
krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu:
Podstawy wykluczenia:
1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie
podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
Pzp.
2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania
Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z
2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
dla których wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018


