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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:470993-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Urządzenia medyczne
2019/S 194-470993

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Ligi Polskiej 8
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Śmiarowska
Tel.:  +48 566574290
E-mail: zpo@zpotorun.pl 
Faks:  +48 566574290
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17
Numer referencyjny: ZPO:ZP/19/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

mailto:zpo@zpotorun.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego". Przedmiot podzielony jest
na zadania:
Nr 1: łóżka wielof. elektr. – 30 szt., szafka przył. z blatem – 30 szt.,
Nr 2: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.;
Nr 3: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.;
Nr 4: wózek rehab. specjalny - 20 szt., wózek fotelowy – 5 szt.,
Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.,
Nr 6: ssak medyczny - 4 szt.
Nr 7: koncentrator tlenu – 5 szt.,worek samorozprężalny – 2 szt.,
Nr 8: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.,
Nr 9: pulsoksymetr - 3 szt.
Nr 10: nebulizator – łącznie 6 szt.
Nr 11: ciśnieniomierz lek.- 4 szt., ciśnieniomierz elektr.- 4 szt.,
Nr 12: podnośnik elektr. dla pacjentów – 2 szt.
Nr 13: zintegrowany system hig. - 2 kpl.
Nr 14: kruszarka do leków - 1 szt.
Nr 15: myjnia dezynfektor- 2 szt.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 1: łóżka wielofunkcyjne elektryczne – 30 szt., szafka przyłóżkowa z blatem – 30 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 1 jest dostawa: łóżka wielofunkcyjne elektryczne – 30 szt., szafka
przyłóżkowa z blatem – 30 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 2: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39143112

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 jest dostawa: zestaw przeciwodleżynowy - 15 kpl.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 3: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39143112

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 3 jest dostawa: zestaw przeciwodleżynowy - 17 kpl.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 4: wózek rehabilitacyjny specjalny – 20 szt., wózek fotelowy – 5 szt.,
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33193000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 4 jest dostawa: wózek rehabilitacyjny specjalny – 20 szt., wózek
fotelowy – 5 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/4 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 5: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33121500

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 5 jest dostawa: aparat EKG z wózkiem - 1 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 6: ssak medyczny - 4 szt.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 6 jest dostawa: ssak medyczny - 4 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/6 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 7: koncentrator tlenu – 5 szt., worek samorozprężalny – 2 szt.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157800

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 7 jest dostawa: koncentrator tlenu – 5 szt., worek samorozprężalny –
2 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/7 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 8: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 8 jest dostawa: kardiomonitor z wózkiem - 2 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/8 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 9: pulsoksymetr - 3 szt.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 9 jest dostawa: pulsoksymetr - 3 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/9 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.



Dz.U./S S194
08/10/2019
470993-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 11 / 25

08/10/2019 S194
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 25

3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 10: nebulizator – łącznie 6 szt. (po 3 szt. o różnych parametrach)
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 10 jest dostawa: nebulizator – łącznie 6 szt. (po 3 szt. o różnych
parametrach).
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/10 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 11: ciśnieniomierz lekarski - 4 szt., ciśnieniomierz elektroniczny - 4 szt.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33124100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 11 jest dostawa: ciśnieniomierz lekarski - 4 szt., ciśnieniomierz
elektroniczny - 4 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/11 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 12: podnośnik elektryczny dla pacjentów – 2 szt.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 12 jest dostawa: podnośnik elektryczny dla pacjentów – 2 szt.
2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/12 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
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3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 13: zintegrowany system higieniczny – 2 kpl. tj.: wanna pielęgnacyjna z hydromasażem – 2 szt.,
wózek do wanny – 2 szt.
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 13 jest dostawa: zintegrowany system higieniczny – 2 kpl. tj.: wanna
pielęgnacyjna z hydromasażem – 2 szt., wózek do wanny – 2 szt.
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2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/13 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 14: kruszarka do leków - 1 szt.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 14 jest dostawa: kruszarka do leków - 1 szt.
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2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/14 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie Nr 15: myjnia dezynfektor - 2 szt.
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 15 jest dostawa: myjnia dezynfektor - 2 szt.
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2. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu, wymagane warunki w
zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określa Załącznik 3/15 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest
wypełnić i załączyć do oferty.
3. Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego, dokonać
jego montażu, instalacji, przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi, przedłożyć w dniu
dostawy karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 55
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:
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-04-0097/17,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – art. 93
ust.1apkt 1) ustawy Pzp.

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 określa żadnego warunku w tym zakresie tj. zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej.
Warunki w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zamieszczone w tej sekcji z
uwagi na brak miejsca w innych sekcjach ogłoszenia):
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu -
Zał. Nr 9 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego
także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności tj.:
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1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 8 do
SIWZ.
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał.
Nr 8 do SIWZ.
4) 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. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania,
której adres wskazany jest na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza "Wyślij
wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie https://
www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowaw art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu:
— składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
3.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w
rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego
dokumentu(część IV sekcja alfa) - Zał. nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający, że posiada:
a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:
Zadanie Nr 1- 181.500,00 zł,
Zadanie Nr 2- 49.500,00 zł,
Zadanie Nr 3- 47.300,00 zł,
Zadanie Nr 4- 77.280,00 zł,

https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
https://www.platformazakupowa.pl/pn/zpotorun
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Zadanie Nr 5- 6.930,00 zł,
Zadanie Nr 6- 8.140,00 zł,
Zadanie Nr 7- 13.280,00 zł,
Zadanie Nr 8- 3.850,00 zł,
Zadanie Nr 9- 3.630,00 zł,
Zadanie Nr 10- 5.280,00 zł,
Zadanie Nr 11- 2.420,00 zł,
Zadanie Nr 12- 24.200,00 zł,
Zadanie Nr 13- 82.500,00 zł,
Zadanie Nr 14- 1.540,00 zł,
Zadanie Nr 15- 27.500,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań (części zamówienia) należy wykazać się
dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie
niższą niż łączna suma gwarancyjna wymagana na poszczególne zadania, których dotyczy oferta.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie warunku będzie określał wartość w walucie obcej to Zamawiający
przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania/wystawienia dokumentu ubezpieczenia.
W przypadku, gdy w dniu podpisania tego dokumentu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy
przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że 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.
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie
zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona
do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub ewentualnie kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu
(część IV sekcja alfa) – Zał. Nr 9 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie
Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:
A/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w zakresie wyrobów medycznych o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1- 181.500,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2- 49.500,00 zł brutto,
Zadanie Nr 3- 47.300,00 zł brutto,
Zadanie Nr 4- 77.280,00 zł brutto,
Zadanie Nr 5- 6.930,00 zł brutto,
Zadanie Nr 6- 8.140,00 zł brutto,
Zadanie Nr 7- 13.280,00 zł brutto,
Zadanie Nr 8- 3.850,00 zł brutto,
Zadanie Nr 9- 3.630,00 zł brutto
Zadanie Nr 10- 5.280,00 zł brutto,
Zadanie Nr 11- 2.420,00 zł brutto,
Zadanie Nr 12- 24.200,00 zł brutto,
Zadanie Nr 13- 82.500,00 zł brutto,
Zadanie Nr 14- 1.540,00 zł brutto,
Zadanie Nr 15- 27.500,00 zł brutto,
W okresie ostatnich 3 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 zostały wykonane, 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 odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana przez
Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać wymogi określone
przez Zamawiającego.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań (części zamówienia) musi wykazać się wykonanymi minimum
2 dostawami dla każdego z zadań których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw
wymagana dla tych zadań lub minimum 2 dostawami o wartości łącznej dla zadań których dotyczy jego oferta
o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych zadań. Jeśli dostawy w ramach danego
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zamówienia (umowy) dotyczą różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy
odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia
niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku udziału powołuje się na
umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN
Według kursu waluty NBP w dniu zawarcia umowy, na podstawie której dostawa była realizowana. Wykaz
dostaw należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:
A/ aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że oferowane wyroby
są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.) – wymóg dotyczy tylko wyrobów medycznych.
Certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy wyrobów medycznych zakwalifikowanych do klasy I z funkcją
pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów
medycznych do diagnostyki in vitro.
Jeżeli wymóg w zakresie deklaracji zgodności lub certyfikatu jednostki notyfikowanej nie dotyczy oferowanego
wyrobu (np. nie jest wyrobem medycznym lub jest wyrobem medycznym nie podlegającym dodatkowej
certyfikacji jednostki notyfikowanej), Wykonawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie (wyjaśnienie) w
tym zakresie z podaniem przyczyny, chyba że z innych dokumentów oferty wynika to jednoznacznie.
b) katalogi/prospekty/charakterystyki zawierające opis parametrów techniczno-użytkowych oferowanego sprzętu
medycznego.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Termin dostawy: Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie wg
zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy uwzględnieniu progu maks. określonego we
wzorze formularza ofertowego-Zał. Nr 1 do SIWZ. Termin dostawy należy określić w form. ofertowym.
1.1. Termin dostawy liczony będzie od dnia podpisania umowy lub od dnia poinformowania Wykonawcy przez
Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do przyjęcia zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji
zamówienia. Informacja w zakresie terminu gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości
przystąpienia do realizacji zamówienia będzie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie
podpisania umowy, a jeśli będzie to jeszcze niemożliwe, w terminie max. 60 dni od dnia podpisania umowy
po uprzednim poinf. Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu
gotowości do przyjęcia przedmiotu zamówienia i możliwości przystąpienia do realizacji zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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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: 12/11/2019
Czas lokalny: 15:00

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: 10/01/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 15:15
Miejsce:
Gabinet Dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Ligi Polskiej 8, 87-100
Toruń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których
mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b
ppkt. 1) i 4) SIWZ:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
1.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
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zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 1.1. stosuje się tj. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
1.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument, o
którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy
Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, adm. albo organem samorządu zawod. lub gospod. o właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 1.1. stosuje się tj. dokumenty powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści
dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
2. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych zadań w
wysokości:
Zad. 1 – 7.260,00 zł,
Zad. 2 – 1.980,00 zł,
Zad. 3 – 1.892,00 zł,
Zad. 4 – 3.091,00 zł,
Zad. 5 – 277,00 zł,
Zad. 6 – 326,00 zł,
Zad. 7 – 531,00 zł.
Zad. 8 – 154,00 zł,
Zad. 9 – 145,00 zł,
Zad.10 – 211,00 zł,
Zad.11 – 97,00 zł,
Zad.12 – 968,00 zł,
Zad.13 –3.300,00 zł,
Zad.14 – 62,00 zł,
Zad.15 –1.100,00 zł.
Pozostałe szczegółowe uregulowania dotyczące wadium wg rozdziału VI SIWZ.
3.. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy
Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi 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. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec 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 ust. 5 i 6 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – 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. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. 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.
10. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp.

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