Ogłoszenie nr 500123661-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji: Dostawa wraz z
instalacją sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ
Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9.
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działania 9.1. Infrastruktura Ochrony
Zdrowia Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny”
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524090-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji, Krajowy numer
identyfikacyjny 17076627900000, ul. ul. Królewiecka 15, 82300 Elbląg, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 55 221 27 54, e-mail justyna-bozejewicz@wp.pl, faks 55 221
27 63.
Adres strony internetowej (url): www.centrumrehabilitacji.elblag.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z instalacją sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.:
„Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działania 9.1.
Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w
miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis; Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
01/CR/PZP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) 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:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zainstalowanie, uruchomienie oraz udzielenie
instruktażu w zakresie obsługi sprzętu i aparatury medycznej, wymienionych w Załączniku nr
2 do SIWZ w ramach projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w
specjalistyczny sprzęt medyczny”: - Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii wraz z wężem do
masażu podwodnego oraz systemem podtrzymywania/ogrzewania temperatury wody w
wannie (2 kpl.) - Urządzenie do krioterapii (1 kpl.) - Stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i
lędźwiowego (1 kpl.) - Dynamiczna platforma balansowa (1 kpl.) - Wielofunkcyjny stół do
ćwiczeń manualnych ręki (1 kpl.) - Zestaw rękawic 1 para (1 kpl.) - Wanna do kąpieli
wirowych kończyn górnych (1 kpl.) - Wanna do kąpieli wirowych kończyn dolnych (1 kpl.) Bieżnia (1 kpl.) 2. Do każdego z wymienionych w tabeli urządzeń należy dołączyć, jeśli
konieczne, niezbędne do ich użytkowania przewody zasilające, inne przewody niezbędne do
wykonania zabiegu danym aparatem (jeśli nie zostały wymienione w powyższej tabeli, a bez
których praca na danym aparacie jest niemożliwa). 3. Dostarczony sprzęt będący
przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku. Nie
dopuszcza się oferowania sprzętu medycznego rekondycjonowanego oraz sprzętu
medycznego demonstracyjnego. Sprzęt medyczny musi być wolny od wszelkich wad
fizycznych (konstrukcyjnych) i prawnych. 4. Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać
wymagane świadectwa i certyfikaty oraz oznakowanie przewidziane obowiązującymi
przepisami prawa o wymaganym dopuszczeniu do stosowania i obrotu na terenie Polski, tj.
certyfikat CE, deklaracje zgodności, świadectwa, zaświadczenia, atesty i inne certyfikaty (lub
inne dokumenty). 5. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki
sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 6. Wykonawca
dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim
dla każdego urządzenia: egzemplarz w formie papierowej oraz dokument w formie
elektronicznej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 294222.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PHU Technomex Sp.zo.o.
Email wykonawcy: biuro@technomex.pl
Adres pocztowy: ul. Szparagowa 15
Kod pocztowy: 44-141
Miejscowość: Gliwice
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 253664.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253664.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253664.01
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

