
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zozsanok.pl

Sanok: wykonywanie przegl ądów technicznych sprz ętu medycznego SP

ZOZ w Sanoku

Numer ogłoszenia: 84346 - 2015; data zamieszczenia:  14.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok, woj.

podkarpackie, tel. 013 4656290, faks 013 4656290.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  zozsanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  wykonywanie przeglądów technicznych sprzętu

medycznego SP ZOZ w Sanoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie usługi: przeglądów i konserwacji, testów urządzeń medycznych wraz z wymianą materiałów

eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w

celu dopuszczenia urządzeń medycznych do dalszego użytkowania przez SPZOZ w Sanoku z podziałem na

zadania. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne czynności wymagane w celu dopuszczenia

urządzeń medycznych do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, w szczególności:

a) przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego, b) prowadzenie

paszportów technicznych sprzętu medycznego i potwierdzanie w nich dopuszczenia urządzeń medycznych do

dalszego użytkowania. c) konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia

Zamawiającego, 3.Czynności przeglądowo-konserwujące obejmują w szczególności: a) wymianę materiałów

eksploatacyjnych, b) sprawdzenie prawidłowości działania, c) sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i

urządzeń, d) sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów, e) ustawianie (regulacja) wymaganych przez

producenta parametrów, f) legalizację, 4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu opis przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. 5. Oznaczenie wg klasyfikacji CPV: CPV- 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji
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sprzętu medycznego CPV - 50421200-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2, 50.42.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 56.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin wykonania- usługi - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla zamawiającego

w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres

zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób

zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich

liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek

obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia i

przy zastosowaniu tych samych cen jednostkowych 2. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy

zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zozsanok.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Budynek Administracji SPZOZ

w Sanoku ul. 800- lecia 26, POK. NR 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.04.2015

godzina 10:00, miejsce: Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 - SEKRETRIAT.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  wykonywanie przeglądu aparatu do znieczulania Drager.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu aparatu do

znieczulania Drager Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu
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przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  wykonywanie przeglądu aparatów do znieczulań innych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu aparatów do

znieczulań innych Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  wykonywanie przeglądów defibrylatorów Innomed.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

defibrylatorów Innomed Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  wykonywanie przegląd defibrylatora Lifepak.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przegląd defibrylatora

Lifepak Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
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2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  wykonywanie przegląd defibrylatora Mindray.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przegląd defibrylatora

Mindray Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  wykonywanie przegląd defibrylatora Nihon Kohden.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przegląd defibrylatora

Nihon Kohden Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  wykonywanie przeglądów defibrylatorów ZOLL.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

defibrylatorów ZOLL Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Diatermi Chirurgicznej Emed.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów Diatermi

Chirurgicznej Emed Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.
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3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Diatermi Chirurgicznej Erbe.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów Diatermi

Chirurgicznej Erbe Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Diatermi Chirurgicznej Olympus.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Diatermi

Chirurgicznej Olympus Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Diatermi Chirurgicznej Tyco.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Diatermi

Chirurgicznej Tyco Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5
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CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  wykonywanie przeglądu zestawu histeroskopowego Karl Storz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu zestawu

histeroskopowego Karl Storz Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  13 NAZWA:  wykonywanie przeglądów inkubatora zamkniętego Atom Medical.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów inkubatora

zamkniętego Atom Medical Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  14 NAZWA:  wykonywanie przeglądów inkubatora otwartego ZTM Bydgoszcz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów inkubatora

otwartego ZTM Bydgoszcz Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  15 NAZWA:  wykonywanie przeglądów inkubatora zamkniętego HILL-ROM.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów inkubatora

zamkniętego HILL-ROM Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  16 NAZWA:  wykonywanie przeglądu kardiomonitora Niccomo.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu kardiomonitora

Niccomo Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  17 NAZWA:  wykonywanie przeglądów kardiomonitorów Mindray, Ohmeda , GE, Artema.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

kardiomonitorów Mindray, Ohmeda , GE, Artema Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu

zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  18 NAZWA:  wykonywanie kalibracji kardiostymulatorów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie kalibracji

kardiostymulatorów Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5
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CZĘŚĆ Nr:  19 NAZWA:  wykonywanie przeglądów kardiotokografu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

kardiotokografu Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  20 NAZWA:  wykonywanie przeglądów laparoskopu Stryker.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów laparoskopu

Stryker Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  21 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Lasera Litho Quanta System.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów Lasera Litho

Quanta System Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  22 NAZWA:  wykonywanie przeglądów łóżka porodowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów łóżka

porodowego Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  23 NAZWA:  wykonywanie przeglądów mammografu ItalRay.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów mammografu

ItalRay Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  24 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Myjki automatycznej Merit 9000.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Myjki

automatycznej Merit 9000 Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  25 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Myjki automatycznej Olympus.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Myjki

automatycznej Olympus Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5
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CZĘŚĆ Nr:  26 NAZWA:  wykonywanie przeglądu z regeneracją narzędzi chirurgicznych Karl Storz.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu z regeneracją

narzędzi chirurgicznych Karl Storz Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  27 NAZWA:  wykonywanie przeglądu z regeneracją narzędzi chirurgicznych Aesculap Chifa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu z regeneracją

narzędzi chirurgicznych Aesculap Chifa Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  28 NAZWA:  wykonywanie przeglądów sprzętu okulistycznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów sprzętu

okulistycznego Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  29 NAZWA:  wykonywanie przeglądów pompy do kontrapulsacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów pompy do

kontrapulsacji Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..
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2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  30 NAZWA:  wykonywanie przeglądów pomp infuzyjnych Kwapisz, Syrigne, GCE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów pomp

infuzyjnych Kwapisz, Syrigne, GCE Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  31 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów AmbuMatic, CareVent.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów AmbuMatic, CareVent Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr:  32 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratora Belawista.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów Respiratora

Belawista Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  33 NAZWA:  wykonywanie przeglądów respiratora Bird 8400ST.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów respiratora
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Bird 8400ST Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  33 NAZWA:  wykonywanie przeglądów respiratora Bird 8400ST.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów respiratora

Bird 8400ST Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  34 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Drager.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Drager Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr:  35 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Bear 750.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Bear 750 Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5
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CZĘŚĆ Nr:  36 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Infrasonic, Event.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Infrasonic, Event Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty

w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  37 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Servonentilator Maquet.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Servonentilator Maquet Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr:  38 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Philips.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Philips Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  39 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratorów Smiths.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Respiratorów Smiths Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84...

14 z 19 2015-04-14 14:44



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  40 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Respiratora Monal Teama.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów Respiratora

Monal Teama Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  41 NAZWA:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG z ramieniem C Promax i EDR.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG

z ramieniem C Promax i EDR Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  42 NAZWA:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG Philips.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG

Philips Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu

zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  43 NAZWA:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG z ramieniem C Ziehm.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów aparatu RTG
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z ramieniem C Ziehm Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  44 NAZWA:  wykonywanie przeglądów spirometrów Koko, Health Care.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów spirometrów

Koko, Health Care Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  45 NAZWA:  wykonywanie przeglądów spirometrów Flowmate, Erich Jager.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów spirometrów

Flowmate, Erich Jager Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  46 NAZWA:  wykonywanie przeglądów spirometrów Lungtest, MES Kraków.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów spirometrów

Lungtest, MES Kraków Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  47 NAZWA:  wykonywanie przeglądów stacji uzdatniania wody SUW Medsys 20HP, Hand Prod.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów stacji

uzdatniania wody SUW Medsys 20HP, Hand Prod Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu

zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  48 NAZWA:  wykonywanie przeglądów aparatów Stat Fax.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów aparatów

Stat Fax Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  49 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Sterylizatora gazowego- głowice pomiarowe MG-7.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Sterylizatora

gazowego- głowice pomiarowe MG-7 Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został

zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  50 NAZWA:  wykonywanie przeglądu Sterylizatora gazowego 5XL,3M.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądu Sterylizatora

gazowego 5XL,3M Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu

przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  51 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Ultrasonografu Aloka.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Ultrasonografu Aloka Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  52 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Ultrasonografu Philips.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Ultrasonografu Philips Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  53 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Ultrasonografu Toshiba.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Ultrasonografu Toshiba Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w

formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84...

18 z 19 2015-04-14 14:44



3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  54 NAZWA:  wykonywanie przeglądów Ultrasonografów Elpol Puławy, Siemens.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów

Ultrasonografów Elpol Puławy, Siemens.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  55 NAZWA:  wykonywanie walidacji aparatów i lodówek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie walidacji aparatów i

lodówek.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5

CZĘŚĆ Nr:  56 NAZWA:  wykonywanie przeglądów wywoływarki mammograficznej RTG Kodak.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  wykonywanie przeglądów wywoływarki

mammograficznej RTG Kodak.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.42.10.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95

2. Termin wykonania- usługi - 5
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