
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Zamówienie zostało podzielone na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.3.) Oddział zamawiającego: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670206286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tochtermana 1

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 483624847 / 483626389

1.5.8.) Numer faksu: +48 483624847

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pogotowie@pogotowie.radom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.radom.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Zamówienie zostało podzielone na 3 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-867b50e6-0e59-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00286392/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-01 14:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00119625/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup aparatury, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
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2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
1) http://www.pogotowie.radom.pl/art,115,przetargi.html 2) www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: 1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
- obowiązkowo w zakresie składania, lub wycofania oferty przez wykonawcę. 
W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu ww. strony, środków komunikacji elektronicznej lub
1.3. poczty elektronicznej pod adresem pogotowie@pogotowie.radom.pl 
– z wyłączeniem składania lub wycofania oferty przez wykonawcę, w szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ,
uzupełniania dokumentów czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień. 
2. Informacje ogólne:
2.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
2.1.1. „Formularz do złożenia, wycofania oferty lub wniosku”, oraz do: 
2.1.2. „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.2. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
2.2.1. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
2.2.2. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
2.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, wycofania oferty
lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RSPR/TP/D-4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt medyczny tj.:
1.Aparat EKG 
2. Defibrator ratunkowy dwufazowy z monitorowaniem funkcji życiowych dla wszystkich grup pacjentów: dorośli, dzieci,
noworodki 
3.Defibrylator AED 
4.Wieloparametrowa mobilna stacja diagnostyczna dla szybkiej oceny parametrów życiowych pacjenta 
5.System Zarządzania Danymi Medycznymi /tylko w zakresie parametrów ocenianych – nie jest obligatoryjnym przedmiotem
zamówienia/

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33121500-9 - Elektrokardiogram

33182100-0 - Defibrylatory

33121000-4 - Ambulatoryjny system rejestrujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty na Część nr I oceniane będą
punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry ocenianie sprzętu medycznego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sprzęt medyczny tj.:
1.Przepływowa lampa Bakteriobójcza i Wirusobójcza UV-C 
2. Lampa diagnostyczna gabinetowa mobilna 
3. Przenośny Ssak elektryczny 
4. Stymulator przebiegów EKG
5. Zintegrowany Diagnostyczny Panel Ścienny EKG

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31515000-9 - Lampy ultrafioletowe

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00286392/01 z dnia 2022-08-01

2022-08-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

48180000-3 - Pakiety oprogramowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o ww. kryteria. Oferty na Część nr II oceniane będą
punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wag) kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry oceniane sprzętu medycznego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33172200-8 - Urządzenia do resuscytacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena oferty zostanie przeprowadzona w oparciu tylko o kryterium cena. Oferty na Część nr III
oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu znaczenia (wagi) kryterium, może osiągnąć oferta
wynosi 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
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kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1.1 CZĘŚĆ nr I
- Załączniki nr 1a - Formularz parametrów ocenianych – przedmiotowy środek dowodowy
- Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy ( poz. 1 do poz. 4 ) – przedmiotowy
środek dowodowy;
1.2. załącznik nr 1a- Formularz parametrów ocenianych- przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu w myśl
art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Pzp;
1.3. Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy ( poz. 1 do poz. 4 ) –
przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 i 3;
1.4 brak złożenia załączników wymienionych w pkt 1.2 i 1.3 lub złożenie ich niekompletnych lub nieodpowiadających
minimalnym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2.1 CZĘŚĆ nr II
- Załącznik nr 2 a - Formularz parametrów ocenianych
- Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy ( poz. 1 do poz. 5 )
2.2 załącznik nr 2a- Formularz parametrów ocenianych- przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu w myśl
art. 107 ust. 2 i 3 ustawy Pzp;
2.3. Załącznik nr 2.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy ( poz. 1 do poz. 5 ) –
przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 i 3;
2.4 brak złożenia załączników wymienionych w pkt 2.2 i 2.3 lub złożenie ich niekompletnych lub nieodpowiadających
minimalnym wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

3.1 Część nr III 
- Załącznik nr 2.3 -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowy 
3.2 Załącznik nr 2.3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /formularz asortymentowy 
( poz. 1) – przedmiotowy środek dowodowy nie podlega uzupełnieniu w myśl art. 107 ust. 2 i 3;
3.3 brak złożenia załącznika wymienionego w pkt 3.3 lub złożenie go niekompletnego lub nieodpowiadających minimalnym
wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
6.4 Wymagania opisane w Załącznikach nr 2.1, 2.2, 2.3 do SWZ stanowią wymagania minimalne a ich spełnienie jest
obligatoryjne. Niespełnienie wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami
zamówienia na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. Nie dotyczy to parametrów ocenianych.
6.5 Oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w ustawie z dnia
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).
6.6 Zaoferowany sprzęt medyczny musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu 
i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974).
6.7 Zamawiający wymaga, by wykonawca, który będzie realizował zamówienie, wraz 
z dostawą dostarczy wymagane dopuszczeniem do obrotu dokumenty wymagane ustawą o której mowa w pkt 6.5 i 6.6
6.8 Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dołączy do każdego urządzenia instrukcję 
w języku polskim, katalog lub specyfikację techniczną potwierdzającą oferowane parametry. Niewywiązanie się z
wskazanych wymagań skutkować będzie prawem Zamawiającego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, które
zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących
sytuacjach:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego niewynikające z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji,
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy 
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w
takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.
4. Powyższe zmiany nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego. 
5. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym paragrafie, zmiana umowy może nastąpić 
w przypadkach przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 i ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 1.2. ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-09

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00286392/01 z dnia 2022-08-01

2022-08-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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	1.5.2.) Miejscowość: Radom
	1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
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	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
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	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
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	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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