
Dz.U./S S249
29/12/2017
524961-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 17

29/12/2017 S249
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 17

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:524961-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Urządzenia diagnostyczne
2017/S 249-524961

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Wyrwa, Iwona Zagdan
Tel.:  +48 598405327
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Faks:  +48 598405380
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.apsl.edu.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
Inny rodzaj: uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia
praktycznego AP

II.1.2) Główny kod CPV
33124100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:zampub@apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
www.apsl.edu.pl
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego, pomiarowego i aparatury
fizjoterapeutycznej do pracowni kształcenia praktycznego AP” w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia
o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części.
3. Opis każdej części zamówienia zawarto w dalszej części ogłoszenia.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 038 814.83 PLN

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:
Zakup i dostawa kabiny tłumaczeniowej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44212320
32000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) kabina tłumaczeniowa – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.1. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 83 652.92 PLN

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
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Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa dronów i akcesoriów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30237200
34711200
32323500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) wielowirnikowiec ćwiczeniowy – 10 szt.,
2) wielowirnikowiec do analiz – 2 szt.,
3) wielowirnikowiec z możliwością skaningu laserowego – 1 szt.,
4) zestaw do monitoringu – 1 zestaw,
5) kamera do wielowirnikowca – 1 szt.,
6) dron z kamerą cyfrową i termowizyjną – 1 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.2. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 347 499.99 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu audio i video z oprogramowaniem
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32323500
32000000
48500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) zestaw do monitoringu – 1 zestaw,
2) kamera sufitowa – 4 szt.,
3) głośniki 30W – 5 szt.,
4) głośniki estradowe – 2 szt.,
5) głośnik sufitowy dwudrożny – 5 szt.,
6) głośnik sufitowy niskotonowy – 2 szt.,
7) jednostka sterowania oświetleniem – 1 szt.,
8) jednostka sterująca z oprogramowaniem i wyświetlaczem – 1 szt.,
9) oprogramowanie obsługi transmisji wideo – 1 szt.,
10) system bezprzewodowy z mikrofonami – 1 szt.,
11) mikrofon – 2 szt.,
12) konsola mikserska do nagłośnienia – 1 szt.,
13) system monitoringu serwerowni z czujnikami – 2 systemy,
14) monitoring stanowiskowy – 1 zestaw,
15) zestaw do komunikacji student-egzaminator – 1 zestaw.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 145 642.52 PLN

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
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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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa aparatów fotograficznych i kamer
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) aparat – 1 szt.,
2) zestaw kamera – 2 zestawy,
3) aparat cyfrowy do zdjęć 3D – 1 szt.,
4) nasadka noktowizyjna na lunetę – 1 szt.,
5) kamera przemysłowa – 2 szt.,
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.4. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 66 701.83 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu do fizykoterapii
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33155000
33158000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego – 1 szt.,
2) aparat do masażu wodnego z pompą do zamkniętego obiegu wody – 1 szt.,
3) urządzenie do masażu podciśnieniowego – 1 szt.,
4) komplet elektrod (30 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM – 1 kompl. (4 elektrody)
5) komplet elektrod (60 mm) - elektrody przyssawki do terapii podciśnieniowej VACUUM – 1 1 kompl. (4
elektrody)
6) aparat do elektroterapii – 2 szt.,
7) aparat do ultradźwięków – 1 szt.,
8) aparat do ultradźwięków przenośny – 1 szt.,
9) aparat do elektroterapii ultradźwięków i terapii skojarzonej – 1 szt.,
10) zestaw wyjściowy do magnetoterapii – 1 szt.,
11) stolik pod aplikatory pola magnetycznego – 1 szt.,
12) aparat do krioterapii zimnym powietrzem – 1 szt.,
13) lampa terapeutyczna, statywowa – 1 szt.,
14) stolik pod aparaty do fizykoterapii – 5 szt.,
15) torba na aparaty do fizykoterapii – 2 szt.,
16) elektrody silikonowe do elektroterapii – 10 kompl.,
17) elektroda bergoniego – 1 szt.,
18) opaska rzepowa do mocowania elektrod – 20 szt.,
19) aparat do laseroterapii – 1 szt.,
20) sonda laserowa – 1 szt.,
21) sonda prysznicowa łączona – 1 szt.,
22) stolik pod aparaty do fizykoterapii – 1 szt.,
23) uchwyt do głowicy prysznicowej do laseroterapii – 1 szt.,
24) uchwyt do bezobsługowej głowicy ultradźwiękowej – 1 szt.,
25) okulary do laseroterapii – 4 szt.,
26) zestaw do magnetostymulacji – 1 szt.,
27) aparat do terapii ultradźwiękowej, elektroterapii i terapii laserowej – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.5. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 229 163.84 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu do kinezyterapii
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) stół do masażu i rehabilitacji – 3 szt.,
2) parawan drewniany z flizeliną – 4 szt.,
3) urządzenie do terapii w podwieszeniu – 1 szt.,
4) osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń do kabiny ugul – 1 zestaw,
5) osprzęt do ćwiczeń i zawieszeń – 1 zestaw,
6) stół do osteopatii, terapii manualnej i masażu – 2 szt.,
7) stół do rehabilitacji dla dzieci – 1 szt.,
8) kolumna do treningu – 1 szt.,
9) stół rehabilitacyjny z akcesoriami – 3 szt.,
10) cykloergometr – 1 szt.,
11) leżanka drewniana – 1 szt.,
12) rehabilitacja funkcjonalna z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej – 1 szt.,
13) urządzenia do aktywnej i pasywnej terapii ruchowej kończyn dolnych i górnych z wykorzystaniem
biologicznego sprzężenia zwrotnego – 1 szt.,
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14) kompleksowa rehabilitacja kończyny dolnej lub górnej – 1 szt.,
15) wioślarz treningowy – 1 szt.,
16) urządzenie do treningu ciała – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.6. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 251 308.10 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu drobnego do rehabilitacji itp.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) wózek do rehabilitacji – 4 szt.,
2) kule pachowe – 8 szt.,
3) kule łokciowe – 8 szt.,
4) zestaw – 50 kamieni do masażu, podgrzewacz – 1 zestaw,
5) drabinka gimnastyczna podwójna – 2 szt.,
6) mata gimnastyczna – 8 szt.,
7) trener równowagi – 4 szt.,
8) mata do ćwiczeń – 1 kompl.,
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9) poduszka do ćwiczeń równowagi – 4 szt.,
10) piłka ver. 1 – 2 szt.,
11) piłka ver. 2 – 2 szt.,
12) piłka ver. 3 – 2 szt.,
13) zestaw hantli – 2 zestawy,
14) zestaw gum do ćwiczeń – 4 zestawy,
15) komplet piłek lekarskich – 1 kompl.,
16) klin – 2 szt.,
17) półwałek – 5 szt.,
18) stopień medyczny ver. 1 – 1 szt.,
19) stopień medyczny ver. 2 – 1 szt.,
20) klin Kaltenborna – 8 szt.,
21) pas do trakcji – 4 szt.,
22) zestaw taśm i gum do ćwiczeń – 8 zestawów,
23) zestaw do terapii integracji sensorycznej – 1 szt.,
24) poduszka do ćwiczeń równowagi – 5 szt.,
25) przybory do ćwiczeń równoważnych – 5 szt.,
26) zestaw do treningu funkcjonalnego – 3 zestawy,
27) mata gimnastyczna – 1 szt.,
28) step do ćwiczeń – 2 szt.,
29) hantle z uchwytem ver. 1 – 1 zestaw,
30) hantle z uchwytem ver. 2 – 1 zestaw.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.7. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 757.05 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa modeli i plansz anatomicznych
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) model szkieletu człowieka – 1 szt.,
2) model stawu ramiennego ze stożkiem rotatorów – 1 szt.,
3) model elastycznego kręgosłupa z kikutami – 1 szt.,
4) model części lędźwiowej kręgosłupa – 1 szt.,
5) model szyjnego odcinka kręgosłupa – 1 szt.,
6) splot szyjny i ramienny – 1 szt.,
7) złamania udowe i choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego – 1 szt.,
8) model stopy normalnej – 1 szt.,
9) model stopy z płaskostopiem – 1 szt.,
10) model stopy wydrążonej – 1 szt.,
11) model 4 stopni zwyrodnień odcinka lędźwiowego kręgosłupa – 1 szt.,
12) model kręgosłupa do demonstracji wad postawy – 1 szt.,
13) plansza anatomiczna – dłoń z nadgarstkiem – anatomia i patologie – 1 szt.,
14) plansza anatomiczna – stopa i jej stawy (anatomia i patologie) – 1 szt.,
15) plansza anatomiczna – urazy sportowe; plansza anatomiczna – staw barkowy i łokciowy anatomia – 1
komplet,
16) plansza anatomiczna – kręgosłup - anatomia i patologie – 1 szt.,
17) szkielet z więzadłami – 1 szt.,
18) pokrowiec na szkielet z więzadłami – 1 szt.,
19) lędźwiowa część kręgosłupa z unerwieniami – 1 szt.,
20) splot szyjny i ramienny – 1 szt.,
21) neuroanatomiczny model głowy – 1 szt.,
22) noworodek do nauki masażu i pielęgnacji – 2 szt.,
23) gogle symulujące skutki używania alkoholu – 1 zestaw,
24) gogle symulujące skutki używania narkotyków – 1 szt.,
25) gogle symulujące skutki zażycia marihuany – 1 szt..
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.8. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 45 149.95 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa przyrządów do pomiaru i analizy ciała ludzkiego itp.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) symulator odczuć starczych – 1 szt.,
2) zegar zabiegowy – 3 szt.,
3) goniometr – 8 szt.,
4) fałdomierz – metalowy – 4 szt.,
5) zestaw młotków do badań neurologicznych – 8 zestawów,
6) inklinometr cyfrowy – 2 szt.,
7) inklinometr mechaniczny – 2 szt.,
8) skoliometr – 2 szt.,
9) tester siły mięśniowej – 2 szt.,
10) dynamometr ściskowy „gruszkowy” dla dorosłych – 4 szt.,
11) kamerton – 2 szt.,
12) przyrząd do badania czucia – 1 szt.,
13) pulsoksymetr – 11 szt.,
14) krzesło do badań błędnika – 1 szt.,
15) pulsometr – 6 szt.,
16) ciśnieniomierz zegarowy ze stetoskopem – 3 szt.,
17) zestaw testu oznaczeń poziomu hemoglobiny z mobilną drukarką – 1 zestaw,
18) test ilościowy wykrywania nikotyny – 2 szt.,
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19) analizator laktatu – 1 szt.,
20) analizator hemoglobiny i hematokrytu – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.9. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 151.44 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu do diagnostyki.
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Rzedmiot części obejmuje zakup i dostawę:
1) dwupłytowa platforma dynamo graficzna – 1 zestaw,
2) bieżnia do analizy chodu z oprogramowaniem – 1 zestaw,
3) rozszerzenie próbkowania – 1 szt.,
4) moduł treningu wirtualnego do bieżni – 1szt.
5) moduł treningu chodu – 1 szt.
6) system do rejestracji i analizy wideo – 1 szt.,
7) zestaw do rejestracji i analizy emg – 1 szt.
8) profesjonalny zestaw goniometrów – 1 zestaw,
9) system analizy postawy ciała – 1 szt.
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10) system do akwizycji sygnałów fizjologicznych – 1 system,
11) urządzenie do diagnostyki krzywizn kręgosłupa – 1 szt.
12) przyrząd do pomiarów antropometrycznych ciała typu – 3 szt.
13) spirometr – 1 szt.
14) analiza kręgosłupa i postawy 3D – 1 szt.
15) dynamometr – 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.10. do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas wykonania naprawy / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 743 787.19 PLN

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: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00

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 wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku.

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
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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: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:00

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: 20/04/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Część 1: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł),
Część 2: 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset zł),
Część 3: 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),
Część 4: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł),
Część 5: 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset zł),
Część 6: 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące zł),
Część 7: 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc zł),
Część 8: 500 PLN (słownie: pięćset zł),
Część 9: 500 PLN (słownie: pięćset zł),
Część 10: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy zł),
W zależności od części, na realizację której Wykonawca składa swoją ofertę.
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dodatkowo Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia następujące
fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać
złożone w formie jednolitego dokumentu ESPD (JEDZ). Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez
Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), został udostępniony na stronie
internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy Pzp i przeprowadzenia
postępowania w procedurze odwróconej.
5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia oraz
spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wskazanych w pkt.
10.3-10.4 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.6-10.8 do SIWZ.
6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści
zawartej umowy w zakresie określonym w pkt. 23.4 SIWZ.
8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
8.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
8.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1, 2.2, (...) lub 2.12 do
SIWZ w zależności od numeru części, na realizacje której Wykonawca składa swoją ofertę;
8.3. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ,
8.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w
oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
8.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,
zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;
8.6. dowód wniesienia wadium.
9. Ofertę należy złożyć w Akademii Pomorskiej w słupsku, przy ul. Arciszewskiego 22a.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. 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.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp:
6.1. 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 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. 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.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1-6.2 SIWZ 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.
6.4. Jeżeli Zamawiający 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
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Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2017

www.uzp.gov.pl

