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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396670-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesko: Różne urządzenia i produkty medyczne
2018/S 175-396670

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
ul. Kazimierza Wielkiego 4
Lesko
38-600
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Podkalicki
Tel.:  +48 134698413
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl 
Faks:  +48 134696408
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozlesko.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia@spzozlesko.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zdrowie

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Sprzet i urządzenia medyczne oraz urządzenia i sprzęt komputerowy
Numer referencyjny: ZP 9/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@spzozlesko.pl
www.spzozlesko.pl
http://zamowienia@spzozlesko.pl
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Przedmiotem dostawy w niniejszym postępowaniu jest: dostawa urządzeń/ sprzętu i wyposażenia medycznego
do garaży oraz pomieszczeń socjalnych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz sprzęt i urządzenia
Komputerowe. Niniejsze zamówienie podzielone jest na 3 części (trzy). Ofertę można złożyć w odniesieniu
do wszystkich części, Zamawiający nie stawia w tym zakresie ograniczeń. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 263 354.50 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Różne urzadzenia i produkty medyczne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.
Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 w poz. 1 do 57 opisie przedmiotu zamówienia
Oraz wzór umowy zał. nr 6a. do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
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:
Nr POIS.09.01.00-00-0241/17 nr umowy: 280/2017/1472 z dnia 28.12.2017r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt Zadanie nr 2 „ Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Bieszczad poprzez: doposażenie w
aparaturę medyczną, modernizację istniejącej infrastruktury w tym instalacji, budowę garaży z pomieszczeniami
Socjalnymi dla Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
powiatowego w Lesku” nr POIS.09.01.00-00-0241/17

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Różne meble i wyposażenie
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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39150000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.
Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych mebli i wyposażenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 2 w poz. 1 do 26 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 6a do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
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:
Nr POIS.09.01.00-00-0241/17 nr umowy: 280/2017/1472 z dnia 28.12.2017r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt Zadanie nr 2 „ Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Bieszczad poprzez: doposażenie w
aparaturę medyczną, modernizację istniejącej infrastruktury w tym instalacji, budowę garaży z pomieszczeniami
Socjalnymi dla Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
powiatowego w Lesku” nr POIS.09.01.00-00-0241/17

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urzadzenia komputerowe
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddziały Szpitala Powiatowego Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku przy ul.
Kochanowskiego 2. 38-600 Lesko, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera załącznik nr 2 w poz. 27 do 35 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 6b do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.09.01.00-00-0241/17 nr umowy: 280/2017/1472 z dnia 28.12.2017r.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Projekt Zadanie nr 2 „ Poprawa Bezpieczeństwa mieszkańców i turystów Bieszczad poprzez: doposażenie w
aparaturę medyczną, modernizację istniejącej infrastruktury w tym instalacji, budowę garaży z pomieszczeniami
Socjalnymi dla Zespołów Ratownictwa Medycznego przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala
powiatowego w Lesku” nr POIS.09.01.00-00-0241/17

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

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: 2018/S 136-310573

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
Zamówienie nr: ZP 9/2018

Część nr: 1

Nazwa:
Różne urzadzenia i produkty medyczne

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP 9/2018

Część nr: 2

Nazwa:
Różne meble i wyposażenie

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310573-2018:TEXT:PL:HTML
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Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP 9/2018

Część nr: 3

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/09/2018

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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Info-Projekt IT Sp.zo.o.
ul. Załęska 63B
Rzeszów
35-322
Polska
Tel.:  +48 178591300
E-mail: biuro@info-projekt-it.pl 
Faks:  +48 178591301
Kod NUTS: PL82
Adres internetowy: www.info-projekt-it.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 93 490.38 PLN
Najtańsza oferta: 105 749.54 PLN / Najdroższa oferta: 105 749.54 PLN brana pod uwagę

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

mailto:biuro@info-projekt-it.pl
www.info-projekt-it.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uz.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia publicznego
oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki
ochrony prawnej opisane w uPzp: 1.Odwołanie -zgodnie z ar. 180 – 198 uPzp przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:1)na
treść ogłoszenia o zamówieniu i treść postanowień siwz w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej, 2)w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w
inny sposób; 3)w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych
niż określone w pkt. 1) i w pkt.2. 4)Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej,
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej i elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. W przypadku
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą uległo zawieszeniu do
czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniając wniesienie odwołania.
3.Skarga do sądu – zgodnie z art. 198a – 198 g uPzp. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego
dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.20112 – Prawo pocztowe jest równoważne
z jej wniesieniem. Szczegóły określa Dział VI uPzp– Środki Ochrony Prawnej .4.W postępowaniu toczącym
się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks
postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.5. Od wyroku sądu
lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

www.uz.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2018

www.uzp.gov.pl

