
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

dostawa sprzętu i urządzeń medycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020832110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Morcinka 7

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75-782 0104

1.5.8.) Numer faksu: 75-782 4417

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pczlwowek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

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 i urządzeń medycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6535cb7d-a103-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036359/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 11:58

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

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

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
www.pczlwowek.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.www.pczlwowek.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB. 4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. 5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.

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
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCZ-NZP-382/6/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 15

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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 1 – Laser diodowy do zastosowań w chirurgii naczyniowej, proktologii, mikrochirurgii,
zamykania naczyń, biostymulacji ran przewlekłych. – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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

zad. nr 2 – Rozbudowa monitorów serii BSM-3000 o moduł hemodynamiczny - 1 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
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Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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
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zad. nr 3 – Aparat elektrochirurgiczny, diatermia – 1szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
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zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 4 – Aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
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4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 5 – Aparat USG z 3 głowicami – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 6 – Kriokomora bez przedsionka – 1 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
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Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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zad. nr 7 – Aparat do terapii nerkozastępczej – 1 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
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zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 8 – Ssak elektryczny jezdny – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
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4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 9 – Aparat Schulzego-Salpingograf – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 10 – Defibrylator modułowy ze stymulacją oraz torbami transportowymi – 3 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
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Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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zad. nr 11 – Sonda endovaginalna (kompatybilna z aparatem USG SAR7 - EVN4-9) – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
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zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 12 – Kardiotokograf + wózek jeżdżący z blokadą kół do KTG – 1 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
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4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 13 – Bronchoskop intubacyjny, baterie, ładowarka – 1 szt.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zad. nr 14 – Dermatom chirurgiczny elektryczny wraz z siatkownicą – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
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Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 39,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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zad. nr 15 – Zestaw do kriochirurgii z ssakiem do zabiegów proktologicznych i sondami – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto /
cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji
(miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za
okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako
niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg
wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku
braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i
porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej
zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze
np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0
pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie
zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy
(np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi
wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres
gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Nazwa kryterium Wzór Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej
oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość
pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres
gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies.
Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie
oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej
gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub
60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji,
Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i
przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku
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zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36
mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0
pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W
przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do
porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60
miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i
rękojmi wynoszący (72 miesiące).

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 PLN,2) Wykonawca spełni warunek
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego o wartości co
najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy). Do wykazu należy załączyć
dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu – zał. nr 4 do swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 6-10 ustawy Pzp. – zał. nr 5 swz - wykonawca może
dołączyć do oferty odpis zwłaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp lub wskazać dostępność w
formie elektronicznej;
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5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 200 000,00 zł 2) wykaz wykonanych min. dwóch dostaw sprzętu medycznego
wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy) każda - zał. nr 6 do
swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych.

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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa
każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu 2) wykonawcy,
partnerzy ustanawiają i wskazują pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
pełnomocnikiem (liderem) był jeden z partnerów.3) jeżeli oferta wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców,4)
oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów,5)
partnerzy konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają warunki udziału w
postępowaniu,6) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
(lidera) konsorcjum,7) składając ofertę wspólną należy wskazać, która część zamówienia będzie
realizowana przez poszczególne podmioty konsorcjum.

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

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:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: a)
zmiany danych kontrahenta (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej
itd.) oraz zmiany podwykonawcy,b) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach
realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry
jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub
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wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena
wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;c) zastąpienia sprzętu, który ma być
dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena
wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;d) obniżenia ceny przez Wykonawcę.e) zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego lub urzędowej wykładni prawa, w szczególności w związku z implementacją do
krajowego porządku prawnego przepisów Rozporządzenia RODO; f) zmiany stawki podatku
VAT, w momencie wejścia w życie ich obowiązywania. W przypadku zmiany ustawowej stawki
podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto nie zmieni się;g) konieczność zmiany
umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy.h) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp;i)
łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej
umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany
ogólnego charakteru umowy;

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-31
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 8
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 9
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 10
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 11
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 12
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 13
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 14
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33161000-6 - Urządzenia elektrochirurgiczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 39,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 15
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Nazwa kryterium	 Wzór	 Sposób ocenyCena C = najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty x 60 % x 100 minimalizacja wartość punktowa ceny Okres gwarancji (miesiące)Og = ilość pkt. zgodnie z opisem poniżejMax. 40 pkt. maksymalizacjawartość punktowa za okres gwarancjiNajkrótszy okres udzielonej gwarancji: 24 mies.; najdłuższy okres gwarancji: 60 mies. Zaoferowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawca powinien zaoferować okres udzielonej gwarancji, ściśle wg wymagań określonych przez Zamawiającego tj. 24, 30, 36, 42, 48, 54, lub 60 miesięcy. W przypadku braku wpisu w formularzu oferty okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny okres wynoszący 24 miesiące i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany okres 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji w innym wymiarze np. 30 mies. Wykonawca otrzyma 6,0 pkt., 36 mies. – 12,0 pkt., 42 mies. – 18,0 pkt., 48 mies. – 24,0 pkt, 54 mies. – 30,0 pkt, 60 mies. – 40,0 pkt. a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy (np. 72 miesiące) do porównania i oceny ofert zostanie podstawiony okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy, a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany okres gwarancji i rękojmi wynoszący (72 miesiące).
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu – zał. nr 4 do swz
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 6-10 ustawy Pzp. – zał. nr 5 swz - wykonawca może dołączyć do oferty odpis zwłaściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp lub wskazać dostępność w formie elektronicznej;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 13:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-31



