
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu: Dostawa aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji

Rolników KRUS w Jedlcu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup

społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp,

nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające

zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, krajowy numer identyfikacyjny 25049797500000, ul. Spacerowa 1 ,

63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627616250, 627616250, e-mail zamowienia@jedlec.pl, malgorzata.kubasik@jedlec.pl,

faks 627616752.

Adres strony internetowej (URL): www.jedlec.nowybip.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
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przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.jedlec.nowybip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Kierownik Działu Administracji Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu; ul. Spacerowa 1, 63-322

Gołuchów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w Centrum

Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu

Numer referencyjny: CRR-241.10.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, uruchomienie oraz przeszkolenie w

zakresie obsługi, aparatów i urządzeń medycznych do budynku rehabilitacji w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w następujących

częściach: 1) Zadanie 1. Ergometr – szt. 3 2) Zadanie 2. Orbitrek – szt. 2, 3) Zadanie 3. Zadanie 1. Bieżnia – szt. 2, 4) Zadanie 4. Zestaw do terapii i

ćwiczeń w odciążeniu (rozbudowany i częściowy) – szt. 1, 5) Zadanie 5. Kolumna stacjonarna do ćwiczeń i treningu stacjonarnego – szt. 4, 6)

Zadanie 6. Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym (w zakresie widzialnym i niewidzialnym) – szt. 1, 7) Zadanie 6. Dwukanałowy aparat do

magnetoterapii niskiej częstotliwości (zawiera aplikatory szpulowe min. 60 cm i 35 cm, leżankę z półką pod aparat oraz stolik na aplikator 35 cm) –

szt. 1, 8) Zadanie 8. Lampa Sollux (hydrosun) – szt. 1, 9) Zadanie 9. Natrysk płaszczowy – szt. 1,

II.5) Główny kod CPV: 33150000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

33155000-6

33158500-6

33158400-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie

obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został

ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-27

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2add59...

3 z 13 2019-11-29 19:09



Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu do fizjoterapii o wartości min. 10

000,00 zł brutto każda z dostaw

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA

ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł. 2) Wykaz dostaw

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego oraz załączeniem dowodów określających

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
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III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że

wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów

potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia

publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których

wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,

każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5

ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, 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 Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia,

powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2add59...

6 z 13 2019-11-29 19:09



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, 2) zmiany

stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia, 3) wystąpienia okoliczności, których nie można było

przewidzieć na etapie sporządzania SIWZ i podpisywania umowy, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, 4) innych okoliczności,

o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pz

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-06, godzina: 10:50,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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 Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania

naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu

przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Ergometr – szt. 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

rower rehabilitacyjny; - waga ćwiczącego minimum 200 kg; - koło zamachowe o wadze minimum 12 kg; - mechaniczna regulacja oporu poprzez docisk

śruby regulującej napięcie pasa na kole zamachowym; - nisko położona rama ułatwiająca pacjentowi dostęp, wysokość maksymalnie 15 cm; - siedzisko z

regulacją wysokości; - uchwyty rąk z regulacją położenia; - kółka ułatwiające transport; - komputer treningowy zasilany bateryjnie: odczyt czasu,
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dystansu, prędkości, kal..; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Orbitrek – szt. 2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

przyrząd eliptyczny przednionapędowy; - antypoślizgowe pedały o długości minimum 50 cm z paskiem zabezpieczającym stopę; - koło zamachowe o

wadze minimum 14 kg; - komputer z panelem LCD lub LED, wyświetlający parametry: czas, prędkość, dystans, ilość spalonych kalorii i tętno; -

możliwość wyboru poziomu oporu minimum 30° - minimum cztery gotowe programy; - minimum dwa programy użytkownika; - kółka transportowe; -

system wyrównywania powierzchni; - dopuszczalne obciążenie minimum 150 kg; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Bieżnia – szt. 2
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

bieżnia elektryczna; - silnik AC o mocy stałej minimum 4 KM; - funkcja pauzy; - wzmocnienia z utwardzonego tworzywa sztucznego na całej

powierzchni biegowej; - boczne stopnie bezpieczeństwa z antypoślizgową powierzchnią; - komputer wyświetla: czas, prędkość, odległość, tętno, spalone

kalorie; - przycisk alarmowy do natychmiastowego zatrzymania pasa w razie niebezpieczeństwa; - elektryczna regulacja nachylenia w zakresie minimum:

0-18%; - czujniki tętna w uchwytach; - przyciski do szybkiego wyboru prędkości i nachylenia uchwytów pasów; - podświetlany wyświetlacz LCD lub

LED; - minimum 20 predefiniowanych programów szkoleniowych; - minimum 3 programy użytkownika; - wymiar pasa bieżni minimum 160 x 55 cm; -

dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg; - funkcja samoczynnego smarowania. - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zestaw do terapii i ćwiczeń w odciążeniu (rozbudowany i częściowy) – szt. 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

zestawy do ćwiczeń w podwieszeniu: - zestaw z konstrukcją wolnostojącą, zawierający: 1 x aparat AXIS lub równoważny, 3 x aparat TRAINER lub

równoważny, 2 x podwieszka szeroka, 2 x podwieszka wąska, 1 x podwieszka dzielona, 1 x linka 5 m z klamrą 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm

czerwona, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm

czerwona, wałek 15 x 50 cm, 2 x poduszka sensomotoryczna, 4 x para uchwytów zwykłych, 1 x para uchwytów; - zestaw z konstrukcją zawierający: 1 x

aparat AXIS lub równoważny, 1 x aparat TRAINER lub równoważny, 1 x podwieszka szeroka, 2 x podwieszka wąska, 1 x linka 60 cm czerwona, 2 x

poduszka sensomotoryczna, 2 x para uchwytów zwykłych, 1 x para uchwytów; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Kolumna stacjonarna do ćwiczeń i treningu stacjonarnego – szt. 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych - wersja wolnostojąca; - zakres obciążenia minimum 0-30 kg; - opór wytwarzany przez sprężone powietrze z

kompresora; - regulacja oporu w krokach, co 100 g; - bloczki z regulacją wysokości na co najmniej 15 poziomach, bloczki z dwoma uchwytami

umożliwiającymi mocowanie akcesoriów do ćwiczeń; - składane, niezależne podpory asekurujące pacjenta po obu stronach przyrządu; - zestaw

akcesoriów do ćwiczeń, co najmniej: uchwyt do rąk - 2 szt., uchwyt na kończynę dolną - 1 szt., opaska na udo i ramię, drążek krótki - 1 szt., drążek długi

- 1 szt.; - kolumna zasilana z kompresora mogącego zasilić kilka urządzeń; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE; Kompresor zasilający

(jednocześnie minimum 4) kolumny do ćwiczeń funkcjonalnych: - ciśnienie robocze 10 bar; - głośność maksymalnie 43 dB;

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158400-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Aparat do laseroterapii z aplikatorem skanującym (w zakresie widzialnym i niewidzialnym) – szt. 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

zestaw do laseroterapii; Aparat do laseroterapii: - tryb pracy programowy i manualny; Aplikator skanujący R+IR o mocy minimum: R 100 mW, IR 450

mW; Statyw jezdny z ramieniem do mocowania aplikatora skanującego oraz z półką pod aparat; - regulacja położenia aplikatora skanującego w minimum

2 płaszczyznach; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33128000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
7 Nazwa:

Dwukanałowy aparat do magnetoterapii niskiej częstotliwości (zawiera aplikatory szpulowe min. 60 cm i 35 cm, leżankę z półką pod

aparat oraz stolik na aplikator) – szt. 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

zestaw do magnetoterapii; Aparat do magnetoterapii: - tryb pracy programowy i manualny; - dwa niezależne kanały terapeutyczne; Aplikator szpulowy,

duży - o średnicy wewnętrznej w zakresie 60 ÷ 75 cm; Aplikator szpulowy, mały - o średnicy wewnętrznej min. 35 cm, wbudowana poduszka w miejscu

aplikacji; - system wizualnego wskazania aktywności pola w aplikatorach szpulowych; Leżanka z systemem jezdnym do aplikatora dużego oraz z półką

pod aparat, wymienny zagłówek; Dedykowany stolik pod aplikator mały; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 8 Nazwa: Lampa Sollux (hydrosun) – szt. 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

lampa do naświetlania IR-A; - promiennik podczerwieni wyposażony w filtr wodny; - lampa halogenowa, jako źródło promieniowania; - zamknięta

kuweta, jako filtr wodny; - emisja: promieniowanie podczerwone A (bez UV); - statyw jezdny; - dmuchawa do chłodzenia; - zasilanie 230 V; - wyrób

medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158500-7,
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Natrysk płaszczowy – szt. 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:-

natrysk płaszczowy z termomieszalnikiem; - sterowanie elektroniczne; - automatyczna kontrola pracy natrysku (ustawienie temperatury, czasu trwania

cykli zimna-ciepła woda i całego zabiegu) za pomocą pulpitu sterowania; - natrysk wykonany z chromowanych rur mosiężnych, minimum cztery rury

poziome mocowane do minimum trzech rur pionowych; - dwa mieszalniki termostatyczne z elektrozaworami; - cyfrowy sterownik umieszczony w

kompaktowej obudowie; - wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/UE

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33158000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-12-27

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 92,00

Gwarancja 8,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2add59...
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