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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498453-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lesko: Różne urządzenia i produkty medyczne
2020/S 205-498453

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Wielkiego 4
Miejscowość: Lesko
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Kod pocztowy: 38-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Czesław Orłowski
E-mail: zamowienia@spzozlesko.pl 
Tel.:  +48 134698413
Faks:  +48 134696408
Adresy internetowe:
Główny adres: http://przetargi.spzozlesko.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia@spzozlesko.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.przetargi.spzozlesko.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Dostawa różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia oraz urządzeń komputerowych 
i centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem
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Numer referencyjny: ZP 5/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: różnego sprzętu i urządzeń medycznych, różnych mebli i wyposażenia 
oraz urządzeń komputerowych i Centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem – z podziałem na 16 
części wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a, nr 2b i nr 2c do siwz, 
który zawiera szczegóły ilościowe i parametrowe. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części, 
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu Wykonawcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt medyczny 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100 Defibrylatory
33172100 Urządzenia do anestezji
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 1 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 1 w poz. 1 do poz. 5 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zał. nr 5a. do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Respiratory
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44611200 Respiratory

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 - przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratorów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik nr 2a dla części 2 w poz. 1 do poz. 2 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 
5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
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priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Aparat RTG
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3 - przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawiera załącznik nr 2a dla części 3 w poz. 1 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do 
SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

21/10/2020 S205
https://ted.europa.eu/TED

4 / 19



Dz.U./S S205
21/10/2020
498453-2020-PL

5 / 19

Zestaw laparoskopowy i artroskopowy.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33169000 Przyrządy chirurgiczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 4 - przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laparoskopowego i artroskopowego. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 4 w poz. 1 do poz. 3 opisie przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stanowisko do resuscytacji noworodka.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172200 Urządzenia do resuscytacji

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 5 - przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska do resuscytacji noworodka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części5 w poz. 1 opisie przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt medyczny 2
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 6 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 6 w poz. 1 do poz. 11 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Łóżka szpitalne rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne
33192100 Łóżka do użytku medycznego
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 7 - przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych rehabilitacyjnych i szafek przyłóżkowych. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 7 w poz. 1 do poz. 4 opisie 
przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia do sterylizacji
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33191100 Urządzenia sterylizujące

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 8 - przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do sterylizacji, Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 8 w poz. 1 do poz. 7 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zał. nr 5a. do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Stół operacyjny
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192230 Stoły operacyjne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 9 - przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu operacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 9 w poz. 1 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. 
nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Różne urządzenia i produkty medyczne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 10 - przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 10 w poz. 1 do poz. 29 opisie przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Meble medyczne.
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 11 - przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 11 w poz. 1 do poz. 16 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Różne meble i wyposażenie.
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39150000 Różne meble i wyposażenie

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 12 - przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych mebli i wyposażenia. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 12 w poz. 1 do poz. 50 opisie przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt rehabilitacyjny
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400 Sprzęt do terapii mechanicznej

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 13 - przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 13 w poz. 1 do poz. 21 opisie przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wyposażenie socjalno-meblowe.
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39155000 Meble biblioteczne
39100000 Meble

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 14 - przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia socjalno-meblowego. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a dla części 14 w poz. 1 do poz.15 opisie przedmiotu zamówienia 
oraz wzór umowy zał. nr 5a do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
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Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Urządzenia komputerowe
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30232110 Drukarki laserowe

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 15 - przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia zawiera załącznik nr 2b w poz. 1 do poz. 3 opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 
5b do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Centrala telefoniczna wraz z konfiguracją i wdrożeniem
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32551200 Centrale telefoniczne
32550000 Sprzęt telefoniczny

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 16 - przedmiotem zamówienia jest dostawa centrali telefonicznej wraz z konfiguracją i wdrożeniem 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c w poz. 1 do poz. 7 opis przedmiotu 
zamówienia oraz wzór umowy zał. nr 5c do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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:
Rozbud. i przebud. bud. szpit. pow. SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną tech. w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” jest współfinansowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś 
priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna.Umowa nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-00 oraz aneksu do 
umowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17-02 oraz RPPK.06.02.01-18-0016/17-03

II.2.14) Informacje dodatkowe
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:1) cena ofertowa brutto (C) -60 %, 2) 
okres gwarancji (G) 40 %,

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem art. 24aa Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczenia na podst. art. 24 
ust. 1 Pzp.
3. Dok. i ośw. które każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:
3.1.Wypełniony i podpisany druk OFERTA, stanowiący zał. do SIWZ.
3.2.Pełnomocnictwa – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
b) Ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści 
wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dot. również wspólników spółki cywilnej)
3.3. Dok. z których wynika umocowanie do podpisania oferty.
3.4. Ośw. w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
3.5. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub 
KRS dok. rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do 
wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z 
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dok. lub dołączyć do oferty dok. wskazujące na uprawnienie do 
jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych 
dokumentów na język polski.
3.6. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia, o ile Wykonawcy powołują się na zasoby innych podmiotów, zgodnie z art. 22a Pzp.
4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w 
art. 86 ust 5 Pzp wykonawcy składają stosownie do treści art. 24 ust.11 Pzp, ośw. o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp.
5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia ośw. lub dok. 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp:
5.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 
Pzp:
1) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 
m-cy przed upływem terminu składania ofert;
2) ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dok. potwierdzających dokonanie płatności 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności;
3) ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne.
6. Warunek dot. kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 24/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielnym Publiczny Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku, 38-600 Lesko, ul. K. Wielkiego 4, bud Przychodni 
pok. 231

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, umowy ramowej ani ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium odpowiednio dla każdej z części w wysokości:Część nr 
1 – 3 695,88 zł słownie: (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 88/100)
Część nr 2 – 1 032,12 zł słownie: (jeden tysiąc trzydzieści dwa złote 12/100)Część nr 3 – 2 163,92 zł słownie: 
(dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote 92/100) Część nr 4 – 5 396,94 zł słownie: (pięć tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt sześć złotych 94/100)Część nr 5 – 578,08 zł słownie: (pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 
08/100) Część nr 6 – 4 749,55 zł słownie: (cztery tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 55/100)Część 
nr 7 – 2 494,12 zł słownie: (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote 12/100)Część nr 8 – 7 545,28 zł 
słownie: (siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 28/100)Część nr 9 – 2 504,59 zł słownie: (dwa tysiące 
pięćset cztery złote 59/100)Część nr 10 – 2 788,90 zł słownie: (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem 
złotych 90/100) Część nr 11– 1 445,96 zł słownie: (jeden tysiąc czterysta czterdzieści pięć złotych 96/100)Część 
nr 12– 6 488,00 zł słownie: (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)Część nr 13– 1 472,35 
zł słownie: (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt dwa złote 35/100)Część nr 14– 1 096,72 zł słownie: (jeden 
tysiąc dziewięćdziesiąt sześć złotych 72/100)Część nr 15– 1 094,55 zł słownie: (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt 
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cztery złote 55/100)Część nr 16– 398,86 zł słownie: (trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100)na zasadach 
określonych w SIWZ.
3. Informacja dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu o 
którym mowa w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dok. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.
3.2.Dok., o którym mowa w pkt. 3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu 
składania ofert.
3.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt. 3.1 zastępuje się je dok. zawierającym, 
odpowiednio ośw. wykonawcy, że wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw. 
osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 3.2. stosuje się odpowiednio.
3.4.Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania 
poza terytorium RP, której dotyczy dok. wskazany w sekcji III.1.1 pkt. 5.1.1) składa dok., o którym mowa w 
pkt. 3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dok. miał dotyczyć, nie wydaje się takich dok., zastępuje się go dok. zawierającym ośw. tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 
3.2.stosuje się odpowiednio.
4. Zamawiający precyzuje, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni.
5. Termin realizacji zamówienia 40 dni od daty podpisania umowy.
6.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia 
podstawowego, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uz.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej
Opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
2.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
Taki Sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający Mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
Przesłanie jego Kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
Elektronicznej.
3. 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 pkt 2. zdanie drugie, albo w
Terminie15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także Wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się W terminie 10 dni od dnia, w którym
Powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć Wiadomość o okolicznościach
Stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
Istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
Wniosków.
7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
Zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. Szczegółowe regulacje dotyczące Środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp
9. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Krajowa Izba
Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 06-676 Państwo:
Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700 Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
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