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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 120 A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL922
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kraska-Romanowska
E-mail: beata.kraska@szpital.ostroleka.pl 
Tel.:  +48 297652122/+48 297652110
Faks:  +48 297604569
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.ostroleka.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego D
Numer referencyjny: MSS-TZP-ZPP-26-29/19

II.1.2) Główny kod CPV
33168000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod
nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do
usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia
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i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i
ochrony".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy- Zestawienie warunków/
parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych
określonych w załącznikach nr 1 do SIWZ wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego i
Załącznik nr 3 do SIWZ i umowy- Formularz cenowy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 472 656.15 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410
Ostrołęka

II.2.4) Opis zamówienia:
3. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
1. Zestaw Laparoskopowy- 1komplet/zestaw
2. Zestaw Laparoskopowy z morcelatorem ginekologicznym- 1 komplet/zestaw
3. Instrumentarium laparoskopowe monopolarne – 2 komplety/zestawy
4. Instrumentarium laparoskopowe bipolarne – 2 komplety/zestawy
5. Narzędzia uzupełniające – 1 komplet/zestaw
o parametrach technicznych określonych w załączniku nr 1 do SIWZ,
4. Wymieniony wyżej przedmiot zamówienia musi spełniać parametry graniczne określone odpowiednio w
załączniku nr 1 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z parametrów granicznych określonych odpowiednio
w załączniku nr 1 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
5. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony wraz z osprzętem niezbędnym do jego prawidłowego
funkcjonowania.
6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego
w MSS w Ostrołęce - na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca przeszkoli od 2 do 5 pracowników Zamawiającego z zakresu podstaw eksploatacji aparatury
medycznej/ urządzeń medycznych w terminie podanym w projekcie umowy.
8. O dokładnym terminie instruktażu personelu Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić pisemnie
Zamawiającego z wyprzedzeniem 5 dni roboczych.
9. Wykonawca zobowiązany będzie zagwarantować, że dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie
nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny
od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych oraz dopuszczony do stosowania w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.
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10. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie dostawy sprzętu kopii dokumentów
potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których wynika, że oferowana przedmiot zamówienia zostanie
dopuszczony do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy wyprodukowany po 01.01.2019r.
12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
15. Równoważność
1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i
określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń
i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy je traktować
jako propozycje.
3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w takim zakresie i w taki
sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych,
oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół
urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.
4) Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja
techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli
w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń
należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez
Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność
w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na
poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości
Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne,
użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20%
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość / Waga: 20%
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PLBU.03.01.00-14-0376/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 193-468222

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego D

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/12/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Medim Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Puławska 45
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 05-500
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 377 348.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 472 656.15 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468222-2019:TEXT:PL:HTML
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Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
PZP albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych -Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2020
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