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Polska-Sandomierz: Urządzenia do angiografii 

2018/S 132-300140 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Legal Basis: 
Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 

I.1)Nazwa i adresy 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
Sandomierz 
27-600 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kargulewicz 
Tel.: +48 158330594 
E-mail: przetargi@sand.pl 
Faks: +48 158323575 
Kod NUTS: PL72 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.sand.pl 
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym 
I.3)Komunikacja 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bez-
płatnie pod adresem: www.sand.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 medycznego 
Numer referencyjny: PN/17/2018 
II.1.2)Główny kod CPV 
33111720 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu me-
dycznego: 
1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – Pakiet I, 



 

 
2.Kardiomonitory z centralami monitorującymi – Pakiet II, 
3.Aparat RTG do kardioangiografii cyfrowej – Pakiet nr III, 
4.Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów – Pakiet nr IV. 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera zał. nr od 1 do 4 do SIWZ. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
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: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne 
Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33192120 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 San-
domierz 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wielofunkcyjnego łóżka elek-
trycznego. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 1 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 56 
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: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt "Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na naj-
wyższym poziomie" nr RPSW.07.03.00-26-0003/17 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Kardiomonitory z centralami monitorującymi 
Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33195000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 San-
domierz 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kardiomonitorów z centralami 
monitorującymi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 



 

 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 35 
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: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt "Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na naj-
wyższym poziomie" nr RPSW.07.03.00-26-0003/17 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Aparat RTG do kardioangiografii cyfrowej 
Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33111720 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 San-
domierz 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG do kardioangio-
grafii cyfrowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 91 
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: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt "Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na naj-
wyższym poziomie" nr RPSW.07.03.00-26-0003/17 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów 
Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33191000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL72 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Siedziba Zamawiającego, ul. Schinzla 13, 27-600 San-
domierz 
 



 

 
II.2.4)Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni dezynfektora do kaczek i 
basenów. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi zał. nr 4 do SIWZ. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów 
Okres w dniach: 42 
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: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt "Diagnostyka chorób serca i leczenie zawałów na naj-
wyższym poziomie" nr RPSW.07.03.00-26-0003/17 
II.2.14)Informacje dodatkowe 

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 wpi-
sem do rejestru zawodowego lub handlowego 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy: 
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: 21/08/2018 
Czas lokalny: 09:00 
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 
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert 
Data: 21/08/2018 
Czas lokalny: 10:00 
Miejsce: Siedziba Zamawiającego – Budynek Główny Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Schinzla 
13, 27-600 Sandomierz 

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: 
Zamawiający oprócz obligatoryjnych przesłanek wykluczenia Wykonawcy przewiduje że z ni-
niejszego postępowania będzie wykluczał Wykonawcę również z powodu okoliczności o których 
mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie będzie musiał 
dostarczyć Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; 
oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub osta-
tecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubez-
pieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetka-
mi i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświad-
czenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienie publiczne. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wykaz dokumentów jakie będzie musiał dostarczyć 
Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia że oferowane do-
stawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Deklaracja zgodności dla 
oferowanego sprzętu; Zgłoszenie oferowanego sprzętu lub powiadomienie o wprowadzeniu 
oferowanego sprzętu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz-
nych i Produktów Biobójczych; katalogi, foldery wytwórcy/importera/dystrybutora zaoferowa-
nego sprzętu w języku polskim, z potwierdzonymi wymaganymi parametrami technicznymi. 
Wadium dla całego zamówienia wynosi 56.950,00 zł. Wysokość wadium dla poszczególnych 
pakietów określona jest w zał. nr od 1 do 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dalej „RODO”, SSDŚ w Sandomierzu informuje, 
że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego, 
ul. Schinzla 13, 27-600 Sandomierz, tel. +48 158330614, e-mail: szpital@sand.pl; inspektorem 
ochrony danych w SSDŚ jest Pan Krzysztof Sikorski, kontakt: adres e-mail: inspektor@sand.pl, 
tel. +48 695550552; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa 
sprzętu medycznego, znak postępowania: PN/17/2018 prowadzonym w trybie przetargu nie-
ograniczonego;odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy 
Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; obowiązek podania 
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o  



 

 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Pozostałe informacje wynikające z art. 
13 RODO zawiera Rozdział XXII SIWZ "Klauzula informacyjna z art. 13 RODO". 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
Warszawa 
Polska 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
09/07/2018 
 
W dniu 09.07.2018 r. ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji  Urzędowi Publika-

cji Unii Europejskiej. 

 
 


