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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270437-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Tomyśl: Endoskopy
2018/S 119-270437

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30
Nowy Tomyśl
64-300
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Orwat
Tel.:  +48 614427314
E-mail: spzoz18@post.pl 
Faks:  +48 614422152
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-nowytomysl.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Zakup i dostawa videoduodenoskopu
Numer referencyjny: SPZOZ_NT/DZP/PN/03/18

II.1.2) Główny kod CPV
33168100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie videoduodenoskopu oraz przeprowadzenie
szkolenia pracowników w zakresie obsługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ.

mailto:spzoz18@post.pl
www.szpital-nowytomysl.pl
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Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem
udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 122 000.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, uruchomienie videoduodenoskopu wraz z automatyczną
myjnią endoskopową oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie obsługi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, w
którym opisane zostały wymagane parametry techniczne urządzenia.
3. Informacja na temat rozwiązań równoważnych
a) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia
musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ,
tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, para metrów i standardów), jeżeli z opisu
przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 Pzp.
b) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie
realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.
c) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to jest zobowiązany wykazać, że oferowany
przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku
obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie
równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie
pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno wpłynąć



Dz.U./S S119
23/06/2018
270437-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 3 / 6

23/06/2018 S119
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 6

na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Każda składana oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

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.1.6) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 074-163767

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Zakup i dostawa videoduodenoskopu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/06/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o., Sp. k.
5342536491
ul. Borkowa 12
Brwinów
05-840
Polska
Kod NUTS: PL92
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163767-2018:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 122 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 109 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno wpłynąć
na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert przelewem na konto w PKO BP SA
O/Nowy Tomyśl nr rachunku 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227 z dopiskiem na przelewie: Wadium w
postępowaniu„Zakup i dostawa videoduodenoskopu. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium
zostanie odrzucona bez rozpatrywania! Wymagania dot. wadium określone zostały w Rozdz..VIII SIWZ.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do
SIWZ,zawierający w szczególności:, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji
zamówienia,okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji
wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2) wypełniony zał. A. opis przedmiotu zamówienia i zawarty tam Formularz cenowy;
3) oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
4) dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sposobu wykonania zamówienia zgodnie z wymogami
Zamawiającego wskazanymi w SIWZ – zgodnie z zapisami rozdz. VI pkt 1 lit. a)-b) SIWZ:
a) Certyfikaty CE i deklaracje zgodności wyrobu medycznego,
b) Karty katalogowe producenta wyrobu lub inne dokumenty materiały firmowe – np. foldery,
karty charakterystyki, instrukcje lub wyciąg z instrukcji, dokumentacje techniczna, świadectwa
rejestracji,oświadczenia producenta – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia -potwierdzające spełnianie wymaganych parametrów określonych przez Zamawiającego.
5) potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej. Zaleca się złożenie w ofercie potwierdzenia
wniesienia wadium w formie pieniężnej;
6) w przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć
oryginał lub odpis notarialny pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisany przez osoby do tego
umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej lub notariusza;
7) Wykaz rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdz. VI pkt 1 lit. a)-b)
dotyczącymi tychże oferowanych rozwiązań równoważnych - jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania
równoważne.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo
w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

http://www.uzp.gov.pl
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12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29.1.2004 r. -Prawo
zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/06/2018


