Ogłoszenie nr 80517 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.
Zamość: Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych, pomocy dydaktycznych oraz
materiałów jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 52358-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 57619-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w
Zamościu, krajowy numer identyfikacyjny 6004411400000, ul. ul. Pereca 2, 22400 Zamość, państwo
Polska, woj. lubelskie, tel. 084 6383555, 6383444, faks 846 383 500, e-mail rektorat@pwszzamosc.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.pwszzamosc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających,
jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I
należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych, pomocy dydaktycznych oraz materiałów
jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AI-261-01/EJ/17
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 i montaż wyposażenia, urządzeń medycznych, pomocy
dydaktycznych oraz materiałów jednorazowego użytku do pracowni kierunku pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 2.Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne, bądź ich
maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawiera Załącznik nr 1 stanowiący
integralną część SIWZ. 3.Zamawiający podzielił zamówienie na 10 części i dopuszcza możliwość
składania ofert częściowych. Wykonawca ma możliwość złożenia oferty na dowolną ilość części
składających się na przedmiot zamówienia, określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ (podział na
części) - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. W związku z tym, każdą
wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia /oddzielne
zamówienie/, wszystkie zapisy znajdujące się w SIWZ, dotyczące oferty należy rozumieć jako
zapisy dotyczące oferty częściowej. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część lub na cały
przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza jednak dzielenia zamówienia w ramach
pojedynczej części, co będzie traktowane jako złożenie oferty niepełnej i spowoduje odrzucenie
oferty w ramach danej części. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nie
powystawowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, zgodny z normami i obowiązującymi
wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
oraz parametrami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 6. Pod pojęciem
dostawy należy rozumieć dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w miejsce
wskazane przez pracownika PWSZ w Zamościu. Wyładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia
(możliwa wysyłka zamówienia za pośrednictwem firm kurierskich), wyjątek stanowi część 4
zamówienia, dla której pod pojęciem dostawy należy rozumieć dostarczenie przedmiotu
zamówienia do Zamawiającego w miejsce wskazane przez pracownika PWSZ w Zamościu.
Wyładunek, wniesienie i ustawienie przedmiotu zamówienia. Koszty transportu dostawy wraz z
ubezpieczeniem w obydwu w/w przypadkach ponosi Wykonawca. 7.Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego
wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami
minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia
spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli oferta Wykonawcy zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza lecz zaoferowany w niej sprzęt nie będzie spełniał określonych wyżej
warunków wówczas oferta taka zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w
związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 8.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z
ofertą oświadczenie potwierdzające, że każdy oferowany przez niego i wymieniony w Załączniku
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nr 2 do SIWZ asortyment spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i załącznikach do
SIWZ, odpowiednio w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na które Wykonawca składa
ofertę. Oświadczenie o którym mowa powyżej zawarte jest w treści Załącznika nr 8 do SIWZ
(Formularz oferty). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego składa dokumenty
potwierdzające, że asortyment oferowany przez Wykonawcę w części zamówienia na którą składa
ofertę, spełnia wymogi Zamawiającego określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Dokumenty te
mogą mieć postać folderów, kart katalogowych, wydruków ze stron internetowych producenta/ów
potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów i/lub oświadczenia Wykonawcy i powinny
wskazywać w szczególności oferowany typ/model, nazwa handlowa asortymentu, nazwa
producenta, numer katalogowy i inne istotne. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do
SIWZ. W przypadku części 5, 6, 7, 8, 9 i 10 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić również
oświadczenie Wykonawcy o dopuszczeniu przedmiotu zamówienia do stosowania w zakładach
służby zdrowia oraz o odpowiadaniu określonym normom i specyfikacjom technicznym. Wzór tego
oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 12 do SIWZ. 9.Warunki rozliczenia wykonania
przedmiotu zamówienia: Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym
załącznik do niniejszej SIWZ (Załącznik nr 3 dla części 1, 2 ,3 ,4 oraz Załącznik nr 4 dla części 5,
6, 7, 8, 9, 10). Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego
na podstawie faktury końcowej. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu umowy, po
jego odbiorze przez Zamawiającego, potwierdzonym podpisanym przez obie strony protokołem
odbioru bez zastrzeżeń. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za realizację przedmiotu
umowy przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 30 dni licząc od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 10.Miejsce realizacji zamówienia:
ul. Hrubieszowska 24, 22-400 Zamość 11.Zamawiający nie dopuszcza dokonywania zaliczek.
12.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 13.Zamawiający nie zamierza zawrzeć
umowy ramowej. 14.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień
powtarzających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w
ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
16.Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż - 30 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy (odpowiednio do wszystkich części). 17.Termin dostawy
oraz wniesienia, montażu i ustawienia (jeżeli montaż i ustawienie dotyczy danej części zamówienia)
przedmiotu umowy/zamówienia Wykonawca uzgodni z upoważnionym pracownikiem
Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Przedmiot zamówienia, musi zostać
wykonany w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w treści oferty, licząc od dnia udzielenia
zamówienia, tj. dnia zawarcia umowy. 18.Zamawiający zaznacza, iż dopuszcza możliwość
wcześniejszej realizacji (odpowiednio do wszystkich części).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 33100000-1, 33140000-3, 38430000-8, 33141000-0, 33631600-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA:
Część 4

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1pkt 1 ustawy pzp. „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu(…)”. Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie niniejszej
części nie została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA:

09.05.2017, 13:42

5z8

Część 7
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1pkt 1 ustawy pzp. „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu(…)”. Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie niniejszej
części nie została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA:
Część 8

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1pkt 1 ustawy pzp. „Zamawiający unieważnia
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postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu(…)”. Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie niniejszej
części nie została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA:
Część 9
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Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust 1pkt 1 ustawy pzp. „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty nie
podlegającej odrzuceniu(…)”. Uzasadnienie faktyczne: Na wykonanie niniejszej
części nie została złożona żadna oferta.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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.
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IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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