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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:180764-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia medyczne
2017/S 091-180764

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, al. Solidarności 36, Osoba do kontaktów:
Anita Skitek, Poznań 61-696, Polska. Tel.:  +48 616477712. Faks:  +48 616477713. E-mail: zp@posum.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.3.2017, 2017/S 064-121270)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000, 33192000, 39130000
Urządzenia medyczne
Meble medyczne
Meble biurowe
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej aparatury
medycznej – wraz z montażem oraz uruchomieniem – oraz wyposażenia niemedycznego (meble wraz z montażem):
1) aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym (2 szt.)
2) schładzarka na odpady medyczne (2 szt.)
3) chłodziarka na leki (1 szt.)
4) chłodziarka na leki (2 szt.)
5) chłodziarka w kuchence (1 szt.)
6) ciśnieniomierz (2 szt.)
7) defibrylator (2 szt.)
8) stetoskop (3 szt.)
9) kolumna chirurgiczna sala urologiczna (1 szt.)
10) kolumna anestezjologiczna z konsolą (1 szt.)
11) kolumna chirurgiczna sala operacyjna (1 szt.)
12) kozetka lekarska sterowana elektrycznie (3 szt.)
13) lampa zabiegowa sufitowa (4 szt.)
14) laryngoskop (2 szt.)
15) łóżko szpitalne elektrycznie sterowane z materacem (10 szt.)
16) monitor funkcji życiowych (3 szt.)
17) Myjko dezynfekator naczyń sanitarnych stojących (1 szt.)
18) Parawan lekarski dowolny (4 szt.)
19) Pistolet do mycia typ selecta (3 szt.)
20) Pistolet do suszenia typ selecta (3 szt.)
21) Pulsoksymetr (3 szt.)
22) Rurki intubacyjne (1 szt.)
23) Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń (5 szt.)
24) Ssak elektryczny (2 szt.)
25) Ssak próżniowy (4 szt.)
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26) Stolik narzędziowy (4 szt.)
27) Stół do przygotowania pacjenta (4 szt.)
28) Stół operacyjny (1 szt.)
29) Stół zabiegowy (1 szt.)
30) Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia (10 szt.)
31) Śluza materiałowa (3 szt.)
32) Taboret lekarski (6 szt.)
33) Urządzenie do ogrzewania pacjenta (1 szt.)
34) Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)
35) Wieszak ścienny (5 szt.)
36) Worek samo rozprężalny (1 szt.)
37) Wózek anestezjologiczny (1 szt.)
38) Wózek do sprzątania (3 szt.)
39) Wózek zabiegowy (2 szt.)
40) Kuweta na narzędzia (1 szt.)
41) Zestaw pomp infuzyjnych (1 szt.)
42) System zarządzania AV sal operacyjnych kpl. (1 szt.)
43) System zarządzania AV sali endoskopowej kpl. (1 szt.)
44) Aparat do głębokiej stymulacji tkanek (1 szt.)
45) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.)
46) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.)
47) Zestaw do sterylizacji (1)
48) Zestaw do sterylizacji (1)
49) Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.)
50) Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.)
51) Zestaw artroskopowy (1 szt.)
52) Zestawy sanitarne (1 szt.)
53) Meble do zabudowy (1 szt.)
54) Meble ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (1 szt.)
55) Meble ze stali malowanej (1 szt.)
56) Zestaw siedzisk (1 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogów w zakresie poszczególnych elementów wyposażenia) znajduje się
w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE).
Istotne założenia leasingu:
— wpłata własna: 0 %
— okres finansowania: 72 miesiące,
— równe raty w ilości 72, płatne zgodnie z opracowanym przez strony Harmonogramem Spłat
po protokolarnym odbiorze wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego instalacji/montażu i uruchomieniu,
— po upływie podstawowego czasu umowy korzystający zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingu za 1 %
wartości po okresie leasingu, powiększonej o podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:
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1) co najmniej 1 realizację na dostawę i uruchomienie specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z usługą finansowania
na kwotę min. 4 300 000,00 brutto (...)
8) co najmniej 3 realizacje na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń szpitalnych na kwotę min.120
000,00 PLN brutto każda (...)
9) co najmniej 2 realizacje na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej w skład której
wchodziło: system w technologii światłowodowej wykorzystujący element typu dekodery i enkodery na kwotę min. 500
000,00 PLN brutto każda.
VI.3) Informacje dodatkowe:
4) Karty katalogowe w j. polskim urządzeń (dot. każdej pozycji z OPZ – tj. ZESTAWIENIA TEBELARYCZNEGO)
zawierające pełen opis z wszystkimi danymi technicznymi umożliwiającymi ich porównanie z wymaganymi przez
Zamawiającego parametrami w odpowiednich pozycjach OPZ.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.5.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.5.2017 (10:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej aparatury
medycznej – wraz z montażem oraz uruchomieniem – oraz wyposażenia niemedycznego (meble wraz z montażem):
1) aparat do znieczulenia z respiratorem anestetycznym (2 szt.)
2) schładzarka na odpady medyczne (2 szt.)
3) chłodziarka na leki (1 szt.)
4) chłodziarka na leki (2 szt.)
5) chłodziarka w kuchence (1 szt.)
6) ciśnieniomierz (2 szt.)
7) defibrylator (2 szt.)
8) stetoskop (3 szt.)
9) kolumna chirurgiczna sala urologiczna (1 szt.)
10) kolumna anestezjologiczna z konsolą (1 szt.)
11) kolumna chirurgiczna sala operacyjna (1 szt.)
12) kozetka lekarska sterowana elektrycznie (3 szt.)
13) lampa zabiegowa sufitowa (4 szt.)
14) laryngoskop (2 szt.)
15) łóżko szpitalne elektrycznie sterowane z materacem (14 szt.)
16) monitor funkcji życiowych (3 szt.)
17) Myjko dezynfekator naczyń sanitarnych stojących (1 szt.)
18) Parawan lekarski dowolny (4 szt.)
19) Pistolet do mycia typ selecta (3 szt.)
20) Pistolet do suszenia typ selecta (3 szt.)
21) Pulsoksymetr (3 szt.)
22) Sprzęt do szybkich i regulowanych przetoczeń (5 szt.)
23) Ssak elektryczny (2 szt.)
24) Ssak próżniowy (4 szt.)
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25) Stolik narzędziowy (4 szt.)
26) Stół do przygotowania pacjenta (4 szt.)
27) Stół operacyjny (1 szt.)
28) Stół zabiegowy (1 szt.)
29) Szafka przyłóżkowa z blatem do jedzenia (10 szt.)
30) Śluza materiałowa (3 szt.)
31) Taboret lekarski (6 szt.)
32) Urządzenie do ogrzewania pacjenta (1 szt.)
33) Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)
34) Wieszak ścienny (5 szt.)
35) Worek samo rozprężalny (1 szt.)
36) Wózek anestezjologiczny (1 szt.)
37) Wózek do sprzątania (3 szt.)
38) Wózek zabiegowy (2 szt.)
39) Kuweta na narzędzia (1 szt.)
40) Zestaw pomp infuzyjnych (1 szt.)
41) System zarządzania AV sal operacyjnych kpl. (1 szt.)
42) System zarządzania AV sali endoskopowej kpl. (1 szt.)
43) Aparat do głębokiej stymulacji tkanek (1 szt.)
44) Zestaw diatermii z argonem i wyposażeniem (1 szt.)
45) Zestaw do mycia, dezynfekcji i sterylizacji (1 szt.)
45.2)sterylizator plazmowy (1 szt.)
45.3)myjnia dezynfektor ((1 szt.)
45.4)zgrzewarka rotacyjna z podajnikiem rolkowym i obcinarką dwupoziomową (1 szt.)
45.5) inkubator testów biologicznych (1 szt.)
45.6) wyposażenie meblowe i pomocnicze (1 zestaw)
46. Zestaw endoskopowy z wyposażeniem (1 szt.)
47) Zestaw artroskopowy (1 szt.)
48) Zestawy sanitarne (1 szt.)
49) Meble do zabudowy (1 szt.)
50) Meble ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej (1 szt.)
51) Meble ze stali malowanej (1 szt.)
52) Zestaw siedzisk (1 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wymogów w zakresie poszczególnych elementów wyposażenia) znajduje się
w załączniku do SIWZ (ZESTAWIENIE TABELARYCZNE).
Istotne założenia leasingu:
— wpłata własna: 0 %
— okres finansowania: 72 miesiące,
— raty w ilości 72, płatne zgodnie z warunkami wynikającymi z SIWZ i zgodnie z opracowanym przez strony
Harmonogramem Spłat
po protokolarnym odbiorze wyposażenia, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego instalacji/montażu i uruchomieniu,
— po upływie podstawowego czasu umowy korzystający zobowiązuje się do nabycia przedmiotu leasingu za 1 %
wartości po okresie leasingu, powiększonej o podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
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Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:
1) co najmniej 1 realizację na dostawę sprzętu medycznego wraz z usługą finansowania na kwotę min. 2 900 000 PLN
brutto (...)
8) co najmniej 2 realizacje na dostawę i montaż wyposażenia meblowego do pomieszczeń szpitalnych na kwotę min. 120
000 PLN brutto każda (...)
9) co najmniej 1 realizacje na dostawę i montaż specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej, na kwotę min.
300 000 PLN brutto każda.
VI.3) Informacje dodatkowe:
4) Karty katalogowe urządzeń (dot. każdej pozycji z OPZ – tj. ZESTAWIENIA TEBELARYCZNEGO) zawierające
pełen opis z wszystkimi danymi technicznymi umożliwiającymi ich porównanie z wymaganymi przez Zamawiającego
parametrami w odpowiednich pozycjach OPZ.
9) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z
tłumaczeniem na język polski, przy czym w przypadku oryginalnych kart katalogowych producenta Zamawiający zaleca
dołączenie tłumaczenia na język polski).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.5.2017 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.5.2017 (10:30)


