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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:135939-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Olecko: Urządzenia medyczne
2018/S 061-135939
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 1
Osoba do kontaktów: Marlena Truchan
19-400 Olecko
Polska
Tel.: +48 5202295312
E-mail: olmedica@olmedica.pl
Faks: +48 875202543
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.olmedica.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Olmedica w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Zdrowie
Inny: Szpitalnictwo

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu do Szpitala Olmedica prowadzonego przez Olmedica w Olecku Sp. z
o.o.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Olmedica
w Olecku Sp. z o.o., ul. Gołdapska 1
Kod NUTS
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu dla Szpitala Olmedica
prowadzonego przez Olmedica w Olecku Sp. z o.o.
Pakiet nr 1 Sprzęt medyczny na blok operacyjny:
Zadanie nr 1 – Aparat do znieczuleń (szt. 2).
Zadanie nr 2 – Stół operacyjny (szt. 1).
Zadanie nr 3 – Stół operacyjny (szt. 1).
Zadanie nr 4 – Sufitowa lampa operacyjna (szt. 2).
Zadanie nr 5 – Szafa grzewcza do podgrzewania płynów infuzyjnych, odzieży i pościeli (szt. 1).
Zadania nr 6 – Aparat RTG z ramieniem C (szt. 1).
Zadania nr 7 – Narzędzia do laparotomii ginekologicznej (zestaw).
Zadania nr 8 – Narzędzia do laparotomii chirurgicznej (zestaw).
Zadania nr 9 – Narzędzia do laparoskopii (zestaw).
Zadania nr 10 – Narzędzia do cesarskiego cięcia (zestaw).
Zadania nr 11 – Narzędzia do trepanacji (zestaw).
Zadania nr 12 – Narzędzia do żylaków (zestaw).
Zadania nr 13 – Zestaw do koagulacji w osłonie argonowej z systemem zamykania naczyń (szt. 1).
Pakiet nr 2 Sprzęt medyczny na oddział chirurgiczny.
Zadania nr 1 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (szt. 1).
Zadania nr 2 – Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z materacem przeciwodleżynowym (szt. 3).
Pakiet nr 3 Sprzęt medyczny na oddział wewnętrzny.
Zadania nr 1 – Łóżka szpitalno – rehabilitacyjne z materacem (szt. 27).
Zadania nr 2 – Kardiomonitor stacjonarny (szt. 1).
Pakiet nr 4 Sprzęt medyczny na oddział ginekologiczny:
Zadania nr 1 – Bezprzewodowy system monitorowania płodu (szt. 1).
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery pakiety, które swoim zakresem będą obejmowały dostawę i
instalacje sprzętu.
3. Szczegółowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia (opisy, zakresy, wielkości) zawarte zostały w
opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 – Parametry techniczne do niniejszej specyfikacji.
Zaoferowany sprzęt musi spełniać wszystkie wymogi określone w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

28/03/2018
S61
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/6

Dz.U./S S61
28/03/2018
135939-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach

II.2.3)

Informacje o wznowieniach

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
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Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości jak niżej:
Nazwa i numer pakietu Wadium.
Pakiet nr 1 : 25 050,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 – Aparat do znieczuleń (szt. 2) 5 500,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 – Stół operacyjny 4 400,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 3 – Stół operacyjny 2 500,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 4 – Sufitowa lampa operacyjna (szt. 2) 2 900,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 5 – Szafa grzewcza do podgrzewania płynów infuzyjnych, odzieży i pościeli 400,00
PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 6 – Aparat RTG z ramieniem C 3 000,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 7 – Narzędzia do laparotomii ginekologicznej 550,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 8 – Narzędzia do laparotomii chirurgicznej 500,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadanie nr 9 – Narzędzia do laparoskopii 900,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadania nr 10 – Narzędzia do cesarskiego cięcia 250,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadania nr 11 – Narzędzia do trepanacji 400,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadania nr 12 – Narzędzia do żylaków 200,00 PLN
Pakiet nr 1 Zadania nr 13 – Zestaw do koagulacji w osłonie argonowej z systemem zamykania naczyń 3 550,00
PLN
Pakiet nr 2 : 650,00 PLN
Pakiet nr 2 Zadanie nr 1 – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa 150,00 PLN
Pakiet nr 2 Zadanie nr 1 – Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z materacem przeciwodleżynowym (szt. 3)
500,00 PLN
Pakiet nr 3 : 2 000,00 PLN
Pakiet nr 3 Zadanie nr 1 – Łóżko szpitalno – rehabilitacyjne z materacem (szt. 27) 1 800,00 PLN
Pakiet nr 3 Zadanie nr 2 – Kardiomonitor stacjonarny 200,00 PLN
Pakiet nr 4: 2 800,00 PLN
Pakiet nr 4 Zadanie nr 1 – Bezprzewodowy system monitorowania płodu 2 800,00 PLN
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać.
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III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/UNIA/1-2018/PN – urządzenia i sprzęt medyczny

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2018 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 7.5.2018 - 10:00
Miejscowość:
Olecko
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): W ramach dofinansowania projektu
pt:
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„Inwestycja przebudowy i modernizacji tzw. starej bryły szpitala z przeznaczeniem na kompleks poradni
specjalistycznych i pracowni diagnostycznych wraz z niezbędnym wyposażaniem oraz wymiana
wyeksploatowanego sprzętu i aparatury medycznej a także zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby szpitala w
Olecku”.
Projekt Nr RPWM.09.01.01 – 28 – 0036/17 – 00.
W ramach:
Osi priorytetowej 9 – „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”.
Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020.
Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 22458770
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22458700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2018
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