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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Zdrowia , ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy, woj. brak, tel. 058 588

24 93, faks 058 588 24 93.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu

medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

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

dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Skarszewach. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 9.

Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.

2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem

sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach podzielonego na 4 pakiety:

Pakiet nr 1 - Dostawa Kolposkopu Pakiet nr 2 - Dostawa Elektrokardiografu Pakiet nr 3 - Dostawa Spirometru

Pakiet nr 4 - Aparatura medyczna oraz meble medyczne 2) Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia

jako parametry wymagane i muszą być uwidocznione oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych

opisujących przedmiot zamówienia (do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne

producenta z parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot

zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią

SIWZ. 3) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie
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starszy niż 2013), zgodny z wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po zamontowaniu,

zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4) Oferowany

przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium

RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w

Unii Europejskiej certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są

wymagane zgodnie z prawem. 5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja dla każdego z pakietów została

opisana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Po

zakończonym montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na

urządzenie zgodnie z przedstawioną ofertą. 7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego

w ilości wskazanych w poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu

medycznego w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu umowy.

Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać indywidualne zaświadczenia o

odbytych szkoleniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia

instrukcje obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne

oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy urządzenia,

modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE, osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty

uruchomienia urządzenia). 9) Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na

przedmiot zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać dane teleadresowe autoryzowanych serwisów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.41.00-8, 33.15.70.00-5, 33.15.74.00-9,

33.12.32.00-0, 33.19.20.00-2, 33.14.00.00-3, 28.41.20.00-6, 51.41.00.00-9, 33.19.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca

zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia w wysokości 1 800,00 zł brutto (słownie:

tysiąc osiemset złotych 00/100) w tym: 1) Pakiet nr 1 - 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100) 2)

Pakiet nr 2 - 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) 3) Pakiet nr 3 - 600,00 zł brutto (słownie:

sześćset złotych 00/100) 4) Pakiet nr 4 - 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100) W przypadku

składania ofert na więcej niż jeden pakiet, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadiów

wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta. 3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem

terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub
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wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 4. Wadium może być wniesione

w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty,

o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.

109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach nr konta Bank Spółdzielczy Starogard Gdański o/ Skarszewy 84

8340 0001 0100 1977 2000 0001. W tytule należy podać: /Wadium w postępowaniu na dostawę wraz z

montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach/

Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Datą wniesienia wadium jest data uznania

rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie

obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium

musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w

pieniądzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto Zamawiającego (oryginał lub kopia potwierdzona za

zgodność z oryginałem), jako dowód wniesienia wadium, należy załączyć do oferty jako kolejną jej stronę. 7.

Wadium wnoszone w: a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -

kredytowej, b) gwarancjach bankowych, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z późniejszymi zmianami). Powinno być ważne przez okres związania

ofertą oraz należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem

kserokopię, dołączyć do oferty. 8. Zwrotu wadium (a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej -

dyspozycję do banku) Zamawiający dokona niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) po wyborze oferty najkorzystniejszej lub b) po

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z

przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy (jeśli jest wymagane). 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek

Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie

art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium

zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzyma wadium

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
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należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4

do SIWZ).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że przeprowadzili w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy w tym okresie, należycie co najmniej 2 dostaw o łącznej wartości min: Pakiet nr 1 - 15 000 zł

brutto Pakiet nr 2 - 9 000 zł brutto Pakiet nr 3 - 20 000 zł brutto Pakiet nr 4 - 15 000 zł brutto

odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawy

odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, uważa się: Dla Pakietu nr 1

Dostawa kolposkopu. Dla Pakietu nr 2 Dostawa Elektrokardiografu. Dla Pakietu nr 3 Dostawa

Spirometru. Dla Pakietu nr 4 Dostawa aparatury medycznej. Ocena spełnienia wyżej wskazanego

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o

którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) oraz

dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 pkt. 2 SIWZ (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik

nr 5 do SIWZ),

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4

do SIWZ),

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej
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wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4

do SIWZ),

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4

do SIWZ),

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1 pkt 10 i 11

ustawy,  wystawioną  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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

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

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

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

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -
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wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione 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 dotyczące przynależności 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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym

wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  dla  Pakietu  nr  1,  2,  3,  4  odpowiada

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących

dokumentów: 1) Dotyczy wyrobów medycznych: 1.1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli

jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające

dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z

obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych tj. : a) certyfikat CE wydany przez jednostkę

notyfikowaną potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie

wyrobu znakiem CE), jeśli certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy);

b)  deklarację  zgodności  wyrobu  medycznego  z  określonymi  dla  niego  wymaganiami  zasadniczymi

wystawioną  przez  wytwórcę  lub  autoryzowanego  przedstawiciela;  c)  dokumenty  potwierdzające

dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów  odpowiedzialnych za ich

wprowadzenie  do  obrotu  i  do  używania  /zgłoszenia  lub  wpisy/,  jeśli  przepisy  ustawy  o  wyrobach

medycznych wymagają zgłoszenia lub oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia, jeśli przepisy ustawy

o  wyrobach medycznych nie  wymagają  zgłoszenia  (podać  klasę  wyrobu,  miejsce  produkcji  oraz kraj

rejestracji  na  terenie UE)  lub z określonych powodów  nie dokonano zgłoszenia.  2)  Dotyczy wyrobów

niemedycznych:  2.1)  zaświadczenie  podmiotu uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że

dostarczane produkty  odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie wyrobu do

obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
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systemie oceny zgodności tj.  :  a)  certyfikat  CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający

spełnienie  wymagań zasadniczych (certyfikat  zezwalający  na oznakowanie  wyrobu znakiem CE),  jeśli

certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy);  b)  deklarację zgodności

wyrobu niemedycznego z określonymi dla niego wymaganiami zasadniczymi.  c)  materiały informacyjne

(np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające, że oferowane

produkty  są  zgodne  z  opisem przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający  wymaga,  aby  w/w  dokumenty

potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone,

tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego Pakietu oraz której

pozycji  Formularza  cenowego  dotyczy  dokument.  Uwaga!  Brak  opisu  poszczególnych  parametrów

wskazanych w  opisie przedmiotu zamówienia tak w ofercie jak i w  załączonych do oferty materiałach

informacyjnych  opisujących  przedmiot  zamówienia,  niezgodność  zapisów  w  ww.  dokumentach  lub

niezgodność  zapisów  w  ww.  dokumentach  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  dokonanym  przez

Zamawiającego będzie traktowane jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia i

skutkować  będzie  odrzuceniem oferty.  W przypadku,  gdy  dany  parametr  wskazany  w  szczegółowym

opisie  przedmiotu zamówienia  stanowiącym Załącznik  nr  3  do  SIWZ nie  jest  opisany  w  materiałach

informacyjnych można  załączyć  oświadczenie  wytwórcy  lub  jego  autoryzowanego  przedstawiciela  na

terenie Polski potwierdzające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów  w  oferowanym

przedmiocie zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą

wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt. 1-7. 3) Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz jeden komplet dokumentów, o

których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt. 1-2. 4) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Upoważnienie dla lidera musi być

udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym

przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo

musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis, tj. notarialnie potwierdzona

kopia). 6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców

występujących wspólnie. 7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającej co najmniej strony umowy, cel ich

wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z

członków konsorcjum oraz solidarną odpowiedzialność wykonawców za wykonanie umowy. 8) Wszelka

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako reprezentant
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pozostałych (liderem). 9) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. pkt. 1 niniejszego

ustępu, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt.

2)-4) i pkt. 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie

zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2)

Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 5) i pkt. 7) - składa zaświadczenie właściwego organu

sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) Dokumenty, o

których mowa pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania ofert; 4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5

pkt. 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione

do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 pkt. 3 i 4 stosuje się

odpowiednio. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego

dokumentu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

poświadczonym przez wykonawcę. Informacja o innych dokumentach jakie Wykonawca musi złożyć w niniejszym

postępowaniu. 1. Formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ), 2. Formularz cenowy (wzór zał. nr 2.1, 2.2, 2.3,

2.4 do SIWZ), 3. Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (wzór zał. nr 3 do SIWZ) 4.

Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginał wraz z potwierdzoną kopią

dokumentu stanowiącego wadium. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć: 1) zmiany danych związanych z

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy związanej ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy, w

sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony, 2)

zmiany terminu realizacji umowy (zmiana terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia realizacji umowy)

wynikającej z: a) ograniczenia zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, wojny, stany

nadzwyczajne, itp.) uniemożliwiającej udokumentowaną czasową realizację zadania przez Wykonawcę, 2. W

przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej, termin realizacji przedmiotu umowy

może ulec odpowiedniej zmianie, o czas niezbędny do wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej

jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności

wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.skarszewy.pl/ zakładka zamówienia publiczne/ jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Zdrowia w

Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00

do 14.00..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013

godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości,

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach projektu p.n.

Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do GOZ Skarszewy i filii w Pogódkach -

Zdrowsze jutro- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej 9.

Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Dostawa Kolposkopu w ilości 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Skarszewach. 2) Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane i muszą

być uwidocznione oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia (do

oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami technicznymi

przedmiotu zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów

wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3) Oferowany przez Wykonawcę

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2013), zgodny z

wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być

dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem

oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej

certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane

zgodnie z prawem. 5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja dla każdego z pakietów została opisana

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Po zakończonym

montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na urządzenie

zgodnie z przedstawioną ofertą. 7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w

ilości wskazanych w poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu

medycznego w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu

umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać indywidualne

zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą

przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane

paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy

producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE,

osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). 9) Wykonawca powinien posiadać własny

lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać

dane teleadresowe autoryzowanych serwisów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

nr 3 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.41.00-6, 51.41.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Dostawa Elektrokardiografu w ilości 1 szt..
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Skarszewach. 2) Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane i muszą

być uwidocznione oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia (do

oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami technicznymi

przedmiotu zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów

wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3) Oferowany przez Wykonawcę

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2013), zgodny z

wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być

dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem

oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej

certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane

zgodnie z prawem. 5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja dla każdego z pakietów została opisana

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Po zakończonym

montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na urządzenie

zgodnie z przedstawioną ofertą. 7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w

ilości wskazanych w poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu

medycznego w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu

umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać indywidualne

zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą

przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane

paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy

producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE,

osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). 9) Wykonawca powinien posiadać własny

lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać

dane teleadresowe autoryzowanych serwisów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

nr 3 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.12.32.00-0, 51.41.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3 - Dostawa Spirometru w ilości 1 szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w

Skarszewach. 2) Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane i muszą

być uwidocznione oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia (do

oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami technicznymi
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przedmiotu zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów

wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3) Oferowany przez Wykonawcę

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2013), zgodny z

wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być

dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem

oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej

certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane

zgodnie z prawem. 5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja dla każdego z pakietów została opisana

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Po zakończonym

montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na urządzenie

zgodnie z przedstawioną ofertą. 7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w

ilości wskazanych w poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu

medycznego w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu

umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać indywidualne

zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą

przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane

paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy

producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE,

osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). 9) Wykonawca powinien posiadać własny

lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać

dane teleadresowe autoryzowanych serwisów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

nr 3 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.15.70.00-5, 33.15.74.00-9, 51.41.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4 - Aparatura medyczna oraz meble medyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W wskazanym pakiecie należy

dostarczyć niżej wskazany przedmiot zamówienia: 1 - Inhalator zwykły - 5szt. 2 - Inhalator dyszowy - 2 szt. 3

- Naścienna lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy - 1 szt. 4 - Przejezdna lampa

bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy - 2 szt. 5 - Fotel ginekologiczny - 1 szt. 6 - Lampa

bezcieniowa ścienna - 1 szt. 7 - Lampa bezcieniowa jezdna - 1 szt. 8 - Ciśnieniomierz elektroniczny - 6 szt. 9

- Ssak medyczny - 1 szt. 10 - Laryngoskop - 1 szt. 11 - Elektroniczny termometr douszny - 2 szt. 12 - Lampa

naczołowa - 1 szt. 13 - Kołnierz ortopedyczny - 10 szt. 14 - Leżanka - 5 szt. 15 - Stolik do badań i pielęgnacji

noworodków - 1 szt. 16 - Stolik zabiegowy - 1 szt.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i

uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. 2)

Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane i muszą być uwidocznione
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oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot zamówienia (do oferty należy

dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami technicznymi przedmiotu

zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów

wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3) Oferowany przez Wykonawcę

przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2013), zgodny z

wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy

do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być

dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem

oraz prawem Unii Europejskiej. Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej

certyfikaty / świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane

zgodnie z prawem. 5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja dla każdego z pakietów została opisana

w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 6) Po zakończonym

montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć kartę gwarancyjną na urządzenie

zgodnie z przedstawioną ofertą. 7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w

ilości wskazanych w poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu

medycznego w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu

umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać indywidualne

zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą

przedmiotu zamówienia instrukcje obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane

paszporty techniczne oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy

producenta, nazwy urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE,

osoby odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). 9) Wykonawca powinien posiadać własny

lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać

dane teleadresowe autoryzowanych serwisów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik

nr 3 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.19.00.00-8, 33.15.70.00-5, 33.15.74.00-9,

33.19.20.00-2, 33.14.00.00-3, 38.41.20.00-6, 51.41.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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