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Ogłoszenie nr 580203-N-2020 z dnia 2020-09-02 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: „Zakup Aparatu do terapii uciskowej, Bieżni
do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z siedziskiem z
oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem treningu do
rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji Narodowej
Strategii Onkologicznej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
„Zakup Aparatu do terapii uciskowej, Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji
onkologicznej, Ergometru z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do
zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w
ramach realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer
identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego 4 , 58-309 Wałbrzych, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
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I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
siedziba Zamawiającego, Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
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które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup Aparatu do terapii uciskowej,
Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z
siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem
treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji
Narodowej Strategii Onkologicznej”
Numer referencyjny: Zp/50/PN-47/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: Sprzęt do rehabilitacji onkologicznej ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY
ILOŚĆ Aparat do terapii uciskowej szt. 1 Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej szt. 1 Ergometr do
rehabilitacji onkologicznej szt. 1 Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej,
szt. 1 Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze
stacją roboczą szt. 1 Aparat do terapii uciskowej L.p. Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje)
wymagane (minimalne) Wartość Wymagana Wartość oferowana Aparat do terapii uciskowej Tak –
podać nazwę handlową, model oraz producenta 1. Wykorzystanie technologii automatycznego
podwójnego gradientu ciśnienia Tak 2. Podtrzymanie fazy kompresji podczas całego czasu terapii Tak
3. Praca na całym obwodzie mankietu (brak zamka) Tak 4. Warstwa zewnętrzna mankietu wykonana z
nylonu / wewnętrzna z poliuretanu 5. Min. 9 programów terapeutycznych + 3 programy użytkownika
Tak 6. Dwa 5 punktowe przyłącza umożliwiająca napełnianie 2 mankietów równocześnie Tak 7.
Innowacyjna konstrukcja – cicha praca Tak 8. Czas pracy min. 0 – 60s Czas przerwy min. 0 – 60s Tak
9. Ciśnienie (+/-5%): 15 – 112 mmHg (20 - 150 mBar) Tak 10. Czas terapii min.: 0 – 60 min Tak 11.
Wymiary (+/-5%): 37 x 33 x 18 cm Waga (+/-5%): 9 kg Tak 12. Wyposażenie standardowe: - mankiet
kończyny górnej, - dwa mankiety kończyny dolnej Tak Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej
Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do
rehabilitacji L.p. Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) Wartość
Wymagana Wartość oferowana 1. Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej Tak – podać nazwę handlową,
model oraz producenta 2. Bieżnia Tak 3. Maksymalna waga użytkownika: 200 kg. Tak 4. Wymiary
bieżni [+/-5%]: Długość 210 cm Szerokość 82.5 cm Wysokość 140 cm Tak 5. Maksymalna waga
bieżni: 178 kg. Tak 6. Powierzchnia pasa bieżni [+/-5%]: 150 x 50 cm. Tak 7. Maksymalna wysokość
wejścia na bieżnię: 18 cm. Tak 8. Jednokanałowy pomiar tętna POLAR, dokładność EKG. Tak 9.
Nachylenie [+/-5%]: od -5% do 15%. Tak 10. Programy treningowe: szybki start, programy sterowane
tętnem, trening pod górę. Tak 11. Zakres prędkości: od 0.2 do 25 km/h. Przyrost prędkości: o 0.1 km/h.
Tak 12. Napięcie zasilania: 220-240 V / 48-60 Hz. Tak 13. Standardowy zintegrowany system kart
chipowych. Tak 14. Przycisk zatrzymania awaryjnego. Tak 15. Linka bezpieczeństwa dla pacjenta. Tak
16. Wydłużone zabezpieczające poręcze boczne. Tak 17. Intuicyjny ekran dotykowy o wysokiej
rozdzielczości. Dobra czytelność ekranu ułatwiająca obsługę osobom starszym. Tak Ergometr do
rehabilitacji onkologicznej L.p. Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane
(minimalne) Wartość Wymagana Wartość oferowana 1. Ergometr do rehabilitacji onkologicznej Tak
Podać nazwę, producenta 2. Możliwość prowadzenia treningu u pacjentów onkologicznych z
problemami wydolności i systemem immunologicznym Tak 3. Maksymalna waga urządzenia: 76 kg.
Tak 4. Wymiary maksymalne: 160 x 54 x 125 cm. Tak 5. Maksymalne obciążenie: 200 kg. Tak 6.
Zakres obciążeń: 20 – 120 obr. /min. Tak 7. Zakres mocy: 15 – 600 W. Tak 8. Dokładność: 5% -do 400
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W; od 400 W -10%. Tak 9. Napęd: zależny i niezależny od prędkości. Tak 10. Programy: stałe
obciążenie, lipometabolizm, trening Cardio, stałe tętno. Tak 11. Stopniowanie /kroki: 5W. Tak
Ergometr z siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, L.p. Pozycja asortymentowa oraz
parametry (funkcje) wymagane (minimalne) Wartość Wymagana Wartość oferowana 1. Ergometr z
siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej Tak Podać nazwę, producenta 2. Możliwość
prowadzenia treningu u pacjentów, którzy mają problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa w
trakcie ćwiczeń w pozycji pionowej lub maja problemy z siedzeniem Tak 3. Maksymalna waga
urządzenia: 76 kg. Tak 4. Wymiary maksymalne: 160 x 54 x 125 cm. Tak 5. Maksymalne obciążenie:
200 kg. Tak 6. Zakres obciążeń: 20 – 120 obr. /min. Tak 7. Zakres mocy: 15 – 600 W. Tak 8.
Dokładność: 5% -do 400 W; od 400 W -10%. Tak 9. Napęd: zależny i niezależny od prędkości Tak 10.
Programy: stałe obciążenie, lipometabolizm, trening Cardio, stałe tętno. Tak 11. Stopniowanie /kroki:
5W. Tak Oprogramowanie do zarządzania zestawem treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze
stacją roboczą Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i
sprzętu do rehabilitacji L.p. Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne)
Wartość Wymagana Wartość oferowana 1. oprogramowaniem do zarządzania zestawem treningu do
rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą systemem telemetrycznej kontroli przebiegu
rehabilitacji pacjenta Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta 2. Możliwość korzystania
w ramach systemu z: ergometru , ergometru eliptycznego , ergometru z siedziskiem i oparciem, rotora
kończyn górnych, steppera w pozycji półleżącej, stacji terapeutycznej do zarządzania urządzeniami
oraz systemu pomiaru pulsu z możliwością bezprzewodowego przesyłu danych o zasięgu min. 10m i
alarmem przekroczenia strefy treningowej – dla każdego z urządzeń osobno. Tak 3. Stacja
terapeutyczna zapewnia dostęp do zarządzania bazą danych oraz umożliwia połączenie z dodatkowymi
aplikacjami do kontroli testu i treningu Tak 4. System umożliwia zwiększenie wydolności pacjenta
wzmocnienie systemu immunologicznego, zmniejszenie ryzyka chorób serca i udarów obniżenie wagi,
uzyskanie poprawy tolerancji glukozy u diabetyków oraz poprawę samopoczucia u pacjentów Tak 5.
Parametry techniczne urządzeń treningowych [+/- 5%] • Ergometr z oparciem Właściwości: •
Zintegrowany system kart chipowych • Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek • Pozioma i
pionowa regulacja siedziska • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60
Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od
20-120 rpm • Zakres Mocy 15-600W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5W
Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością
generowanych Watów • Program chodzenia po wzgórzach Opcje: • Regulowane pedały • IPN Test
(submaksymalny test wytrzymałościowy) Wymiary: • Długość x Szerokość x Wysokość: 160 x 54 x
125 cm Waga: 75 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg 2.rotor kończyn górnych Właściwości: •
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Zintegrowany system kart chipowych • Możliwy trening w pozycji siedzącej i stojącej • Możliwość
treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu • Regulowane pedały • Uchwyty dłoni z możliwością
ustawienia równoległego lub ukośnego • Innowacyjny uchwyt w formie kuli • Płynna regulacja
wysokości • Składane siedzisko umożliwia łatwy dostęp z wózka inwalidzkiego • Łatwy dostęp dla
łatwego wsiadania na rowerek • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240
V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres
prędkości od 20-120 rpm • Zakres Mocy 15-400W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w
krokach, co 5W Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała
ilością generowanych Watów • Izokinetyka • Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: • Długość x
Szerokość x Wysokość: 165,5 x 63,5 x 152 cm Waga: 115 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg 3.
Ergometr Eliptyczny Właściwości: • Zintegrowany system kart chipowych • Bezpieczny system
awaryjnego zatrzymania • Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu • Kółka transportowe
Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% •
Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od 20-120 kroków na minutę • Zakres Mocy
15-200W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach co 5W Programy treningowe: •
SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością generowanych Watów • Program
chodzenia po wzgórzach Wymiary: • Długość x Szerokość x Wysokość: 185 x 66 x 180 cm Waga: 95
kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg 4. Rowerek Właściwości: • Zintegrowany system kart
chipowych • Łatwy dostęp dla łatwego wsiadania na rowerek • Pozioma i pionowa regulacja siedziska
• Regulacja wysokości kierownicy • Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240
V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do 400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres
prędkości od 20-120 rpm • Zakres Mocy 15-600W • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w
krokach, co 5W Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała
ilością generowanych Watów • Izokinetyka • Program chodzenia po wzgórzach Opcje: • Połączenie z
komputerem przez RS232 na potrzeby przeprowadzania testu IPN • Regulowane pedały Wymiary: •
Długość x Szerokość x Wysokość: 118 x 54 x 145 cm Waga: 58 kg Maksymalna waga pacjenta: 180
kg 5. Stepper Właściwości: • Zintegrowany system kart chipowych • Niezależny system pedałów •
Kółka transportowe Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Dokładność: 5% do
400W, powyżej: 10% • Indukcyjny system hamowania • Zakres prędkości od 15-155 schodów na
minutę • Zakres Mocy 15-155 • Regulacja poziomu intensywności ćwiczeń w krokach, co 5 schodów
Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie • Program ze stała ilością
generowanych Watów • Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: • Długość x Szerokość x
Wysokość: 110 x 77 x 181 cm Waga: 115 kg Maksymalna waga pacjenta: 200 kg 6. Stepper •
Zintegrowany system kart chipowych • Możliwość treningu przy ruchu do przodu oraz do tyłu •
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Optymalna półleżącą pozycja szczególnie odpowiednia dla pacjentów z nadwagą • Kółka transportowe
Parametry techniczne: • Zasilanie 220-240 V/48-60 Hz • Indukcyjny system hamowania • Zakres
prędkości od 20-120rpm • Zakres Mocy 25-400W • 29 stopniowa regulacja poziomu trudności •
Regulacja w krokach, co 5 schodów Programy treningowe: • SzybkiStart • Program bazujący na pulsie
• Program ze stała ilością generowanych Watów • Program chodzenia po wzgórzach Wymiary: •
Długość x Szerokość x Wysokość: 175 x 80 x 166 cm Waga: 160 kg Maksymalna waga pacjenta: 200
kg Tak 6. Urządzenia powinny być wyposażone w monitor o wysokiej rozdzielczości oraz w przycisk
z funkcją zatrzymania awaryjnego Tak 7. Opcjonalnie możliwość integracji oprogramowania
zarządzającego danymi pacjentów z: protokołem HL7, Biodex S4, BTE Primus. Tak

II.5) Główny kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru
– na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz
dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1) posiadanie zdolności zawodowych w
zakresie świadczenia dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia na podstawie wykazu dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem
dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności
urządzenia medyczne na kwotę minimum: 90 000,00 zł każda z dostaw;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
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Odpis z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych dostaw w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane , oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw w
zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności
urządzenia medyczne na kwotę minimum: 90 000,00 zł każda z dostaw;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Opisy, fotografie (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim- z dokładnym wskazaniem,
którego pakietu i której pozycji w pakiecie dotyczy dany opis, fotografia (katalog). Opisy,
fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr
1 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

02.09.2020, 11:57

12 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=72820c...

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
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Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin dostawy przedmiotu zamówienia liczony od momentu podpisania umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

02.09.2020, 11:57

15 z 18

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=72820c...

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-24, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: • administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu • inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu
im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Pan Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74
6489696; Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup Aparatu do terapii uciskowej,
Bieżni do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru do rehabilitacji onkologicznej, Ergometru z
siedziskiem z oparciem do rehabilitacji onkologicznej, Oprogramowania do zarządzania zestawem
treningu do rehabilitacji onkologicznej wraz ze stacją roboczą w roku 2020 w ramach realizacji
Narodowej Strategii Onkologicznej” - nr Zp/50/PN-47/20. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; • dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Wykonawcę
danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Wykonawca posiada: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego
dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; - na
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podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO; • Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust.
3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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