TABLICA OGŁOSZEŃ/ STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

„Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
dla Oddziału Okulistyki
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowie Wielkopolskim
OGŁOSZENIE - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, krajowy numer
identyfikacyjny 31418700000, ul. ul. Limanowskiego - , 63-400 Ostrów Wielkopolski,
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 625 951 118, e-mail zamowienia@szpital.osw.pl,
faks 627 362 909.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie
będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL) Tak - www.szpital.osw.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia Tak - www.szpital.osw.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu w inny sposób: Tak
TAK- składanie ofert odbywać się będzie za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy a dnia 23.11.2012r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2015r. poz. 1529 oraz
z 2015r. poz. 1830)
Adres:
Zespół Zakładówe Opieki Zdroeotnerj w OSTROWIE WLKP, UL. LIMANOWSKIEGO 20/22
64 - 400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury i
sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Ostrowie Wielkopolskim Numer referencyjny: FDZP.226.45.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z podziałem na 12 odrębnych części
nazwanych przez Zamawiającego pakietami.
II.5) Główny kod CPV: 33122000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33731120-0
33100000-1
33192200-4
33112200-0
33122000-1
33121400-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy
Pzp:
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 40
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia: - Aktualnych
certyfikatów i / lub deklaracji potwierdzających spełnienie odpowiednich dla wyrobu
medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja
zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem
zgodności CE – dotyczy tych pakietów i tych sprzętów, dla których obowiązek taki
wprowadzono w załączniku nr 1A do SIWZ. - Certyfikatu/Świadectwa dopuszczenia do
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użytkowania na terenie RP. - Dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający
wymaga złożenia opisu zawierającego szczegółowe dane zaproponowanego przedmiotu
zamówienia w języku polskim, który umożliwi potwierdzenie spełniania przez
zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego
podkreślonych w załączniku nr 1A do SIWZ parametrów, w postaci folderów, katalogów,
ulotek informacyjnych lub innych dokumentów o jakich mowa w § 13 ust. 1 p. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przed upływem terminu składania ofert I.
Formularz ofertowy (oferta) odpowiednio wypełniony i podpisany przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy (załącznik numer 1 do SIWZ). II.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia –formularz ofertowo-cenowy- załącznik numer
1A do SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedkłada wypełniony i
podpisany przez osobę upoważnioną załącznik nr 1A do SIWZ III. Oświadczenia
(załącznik nr 3 do SIWZ). Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania
ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ), w zakresie
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu III.1. Wykonawca, który zamierza
powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia (załącznik
nr 3 do SIWZ). IV. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy formularz ofertowy (ofertę),
oświadczenia lub dokumenty podpisują osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z dokumentu określającego status prawny wykonawcy (np. odpis z właściwego
rejestru), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo
w formie pisemnej (oryginał) lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza. V. Pełnomocnictwo wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1
ustawy: V.1. Są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. V.2.
Są zobowiązani do dołączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,
o którym mowa wyżej. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza. V.3. Pełnomocnictwo może być udzielone
w szczególności: V.3.1. Łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument), V.3.2.
Oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców). V.4. Wszelka
korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem Konsorcjum jeżeli załączone
pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej. V.5. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. VI. W przypadku wnoszenia oferty przez
wspólników spółki cywilnej należy złożyć wraz z ofertą: VI.1. Każdy ze wspólników spółki
cywilnej składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). VI.2. W przypadku, gdy oferta nie jest
podpisana przez wszystkich wspólników – pełnomocnictwo wspólników do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, podpisane przez wszystkich wspólników lub ich prawnie upoważnionych
przedstawicieli. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie pisemnej (oryginał)
bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. VII. Wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy

TABLICA OGŁOSZEŃ/ STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. IV.1. W świetle art. 24 ust. 11 Pzp każdy Wykonawca
ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, ma obowiązek przekazać
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IV.1.1.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik numer 5 do
SIWZ. IV.2. W myśl art. 24 ust. 1 pkt 23 z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.
poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: NIE
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych: Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych
do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres
gwarancji

20,00

termin dostawy 0,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony) Tak
IV.3)Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego : NIE dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego : NIE dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna : NIE dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie przewidywane zmiany treści umowy zostały opisane w załączniku nr 2 do
umowy- istotne postanowienia umowy- wzór umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-11-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które
miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
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IV.6.6) Informacje dodatkowe:
TERMIN OTWARCIA OFERT Publiczne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 14.11.2018r. o
godz.10.30 w siedzibie zamawiajacego pokoj nr 13 w budynku administracji Klauzula
informacyjna z art. 13 RODO stosowana przez zamawiającego w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolski ul. Limanowskiego20/22 63-400
Ostrów Wielkopolski ; tel. 62 595 11 00 inspektorem ochrony danych osobowych w
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolski ul. Limanowskiego20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski ; jest Pan Maciej Hejduk tel. 512-125-301; e-mail:
mhejduk@szpital.osw.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.” dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistyki ZZOZ
w Ostrowie Wielkopolskim", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer
postępowania FDZP.226.45.2018 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych ; - na podstawie art.18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje
Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa sprzetu BIOMETR
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
4) Czas trwania lub termin wykonania:
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okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Soczewka diagnostyczna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Lampa szczelinowa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Mikroskop operacyjny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

6,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Stol zabiegowy z fotelem operatora i stolkami
dla asysty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00
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termin
wykonania

20,00

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Tonometr bezkontaktowy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Unit okulistyczny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00
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Część nr: 8 Nazwa: Pakiet nr 8
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Aparat USG
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet nr 9
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Autorefraktokeratometr
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet nr 10
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
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produkt, usługę lub roboty budowlane:Panel LCD do badania wzroku
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet nr 11
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Tonometr impreszjnz
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet nr 12
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług
lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Kaseta ze szklami probnymi oraz uniwersalne
oprawy probne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33100000-1,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
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4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 40
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena brutto

60,00

okres gwarancji

20,00

termin
wykonania

20,00

/podpisał

Dariusz Bierła
Dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim/

