
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

na dostawę zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SANOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370444345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 800-lecia 26

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134656290

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@zozsanok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsanok.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:

na dostawę zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f6a1813-2696-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00218183/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 14:12
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002658/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 na dostawę zestawu laparoskopowego z wyposażeniem dla SPZOZ w Sanoku

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
http://zozsanok.pl/?page_id=755

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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w sposób następujący:-
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal -dotyczy
złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową,- natomiast przy użyciu
poczty elektronicznej : zam.pub@zozsanok.pl dopuszczalna jest komunikacja również w pozostałych
przypadkach (np. zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.)Zamawiający będzie umieszczał wszystkie dokumenty i
informację dotyczące postępowania na stronie http://zozsanok.pl/?page_id=755

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy:złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.a) oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem
podmiotu udostępniającego zasoby”,przedmiotowe sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach da-nych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz.346, 568, 695, 1517 i 2320),z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.Oferta powinna
być sporządzona w języku polskim,w formie elektronicznej ( opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym). lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z
miniPortalu. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami,oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania,wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz opis sposobu
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przygotowania ofert i innych wymaganych w postępowaniu dokumentów zawiera SWZ zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego

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 art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia
oOchronie Danych (RODO) informujemy, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest
Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-
500Sanok2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: rodo@zozsanok.pl;3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe
napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego;4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,na
podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku
zrealizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania,zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony
danych osobowych). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty
upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
Pzp;5)administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;6)mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w
siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:1) Państwa dane
osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku za-mówień
realizowanych w ramach projektów (np.współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;2) przysługuje Państwu prawo
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do realizacji ww.celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp;4)
administrator nie podejmuje decyzji wsposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/TP/15/2021

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: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest :
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zakup wraz z dostawą zestawu laparoskopowego dla Bloku Operacyjnego SPZOZ w Sanoku, ul.
800-lecia 26, 
2. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji
zamówienia zostały zawarte w formularzu przedmiotu zamówienia, parametrów wymaganych
stanowiącym załącznik nr 2 oraz wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162100-4 - Urządzenia używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) cena: Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę ofert muszą być wliczone wszystkie
koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności
domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny
wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
P= Cena najniższa x kryterium
Cena badana

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: 60 punktów

b) okres gwarancji:
Ocena ofert nastąpi zgodnie z formularzem ofertowym w celu porównania ofert zostanie zastosowany
wzór:

P= x waga 40% = liczba punktów
Po – punkty przyznane ofercie ocenianej
Pn – najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie nieodrzuconej

WARUNKI GWARANCJI
Parametry punktowane Zakres Punktacja
okres gwarancji 24 miesiące TAK 0
okres gwarancji 25 – 35 miesięcy TAK 20
okres gwarancji 36 miesięcy i więcej Tak 40

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
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

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

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.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności – jeżeli jest krótszy niż 3 lata
zrealizował należycie, minimum jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu medycznego
o wartości co najmniej: 300 000,00zł brutto
i potwierdzi ten fakt dowodem tj. Referencją bądź innym dokumentem , ( dokument powinien
określać wartość i przedmiot dostaw, podmiot wystawiający dokument, ) lub oświadczeniem
wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów

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:
1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego
przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla
wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty.
2. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach
medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do
implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do
diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych
deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego. Jeżeli
Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym
terminie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych (w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz
załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym
dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz
którego dostawy były wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego
przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy
złożyć dla produktu wskazanego w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty,
lub/ oraz oświadczenie Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i
sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnianie wymagań
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ- w przypadku gdy
opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały nie prezentują tych parametrów

2. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów
medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do
diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów
medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu
medycznego. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego
przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy
złożyć dla produktu wskazanego w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty,
lub/ oraz oświadczenie Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta dla serwisu i
sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające spełnianie wymagań
określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ- w przypadku gdy
opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały nie prezentują tych parametrów

2. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o
wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów
medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do
diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów
medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu
medycznego. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
oraz załączyć do oferty aktualne nadzień składania ofert następujące oświadczenia i dokumenty:
1.1. Formularz przedmiotu zamówienia- parametrów wymaganych –- wzór zawarty jest w za-
łączniku nr 2 do SWZ.
1.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załącz-
niku nr 3a do SWZ.
1.3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wzór zawarty jest w za-
łączniku nr 3b do SWZ. 
1.4. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców należy złożyć oświadcze-
nie wskazujące podwykonawcę i część zamówienia, która będzie przez niego realizowana.

1.5. W przypadku gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezen-
towania nie wynika z dokumentów tj. KRS-u, CEiIoDG, innego rejestru, Wykonawca zobowią-
zany jest do złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania 
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1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomoc-
nictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do
którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i
wyko-nawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez
wszyst-kich wykonawców..
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o któ-
rym mowa w pkt 1.2 składa każdy z wykonawców, potwierdzając brak podstaw wykluczenia oraz
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.3 spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

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:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo
osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do
którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i
wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez
wszystkich wykonawców..W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2- Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór zawarty jest w załączniku nr 3a do SWZ składa każdy z
wykonawców

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

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:
1. W trakcie obowiązywania umowy Strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku:
1) obniżenia cen przedmiotu umowy (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy),
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
cena netto pozostaje bez zmian (zmiana następuje z chwilą podpisania aneksu do umowy).
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 Pzp oraz w
następujących przypadkach i zakresie:
1) szczególnych okoliczności, takich jak zaprzestanie lub wstrzymanie wytwarzania wyrobów
objętych umową, wycofania ze sprzedaży lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być
dostarczony; w powyższych przypadkach Strony mogą dopuścić dostarczenie odpowiedników o
parametrach nie gorszych od wyrobów objętych umową; cena dostarczonego odpowiednika nie
może być wyższa od ceny wyrobu zastąpionego;
2) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy,
sprzętem o wyższych parametrach i jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie
zwiększeniu;
5) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego;
6) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,
przejęć, itp.;
7) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, może zostać wprowadzona po uprzednim
wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.
4. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie
Strony

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu, na ePUAP:/SzpitalSanok/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy Wykonawcę w przypadkach
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz w przypadku wskazanym w art. 109 ust.
1pkt 4 ustawy pzp (podstawy wykluczenia Zamawiający opisuje w Rozdziale VIII SWZ
zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego). Otwarcie ofert następuje poprzezużycie
mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na
miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania2. Otwarcie ofert jest
niejawne.3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego po-stępowania informacje o:a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.5. W
przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie
po usunięciu awarii.6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego po-stępowania.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków
ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art.
505 i nast.Ustawy pzp). oraz opisane w części XXVIII. SWZ- POUCZENIE O ŚRODKACH
OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYM WYKONAWCY
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	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

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: 1. materiałów informacyjnych (opis/katalogi/foldery lub inne podobne materiały) oferowanego przedmiotu zamówienia- w języku polskim lub przetłumaczone na język polski- potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SWZ. Należy złożyć dla wszystkich produktów wskazanych w zał. nr 2 SWZ w zakresie składanej oferty. 2. Certyfikat CE w przypadku wyrobów medycznych zakwalifikowanych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych do: klasy I z funkcją pomiarową, klasy IIa, Klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów do diagnostyki in vitro z wykazy A, B, wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania, w przypadku pozostałych wyrobów medycznych deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta wyrobu medycznego. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonywanych lub wykonanych (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, (wg. odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu) oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot ma rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy
	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:
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Tak

	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: 2021-10-14 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu, na ePUAP:/SzpitalSanok/SkrytkaESP
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-14 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-12

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


