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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:635130-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne
2020/S 252-635130
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Dostawa: Kolumna endoskopowa, Tor wizyjny, Kolumna laparaskopowa, Radiodiatermia"
Numer referencyjny: Zp/79/PN-76/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Pakiet nr 1 – Kolumna endoskopowa do zabiegów neurochirurgicznych,
Pakiet nr 2 – Tor wizyjny z funkcją diagnostyki fotodynamicznej (PDD)
Pakiet nr 3 – Kolumna laparaskopowa,
Pakiet nr 4 – Radiodiatermia – radioablator do zabiegów neurochirurgicznych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kolumna endoskopowa do zabiegów neurochirurgicznych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Lp. Parametr wymagany Ilość Warunek graniczny TAK Parametr oferowany Punktacja
KAMERA ENDOSKOPOWA 4K- KONTROLER
1. Kontroler współpracujący: głowicą kamery 3-chip CMOS 4k 1 SZT. TAK
2. Konstrukcja sterownika spełniająca funkcjonalność umożliwiającą podłączenie dwóch źródeł obrazu
endoskopowego jednocześnie i wyświetlania ich na jednym monitorze TAK
3. Min. 2x HDMI (1080p) i 2x HDMI (4k) / 2x 3G-SDI / PIP (3G SDI) TAK
4. Filtr HDR włączany/wyłączany za pomocą pilota bądź przycisku na głowicy kamery TAK
5. Min. 4 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi urządzeniami
wielofunkcyjnymi. TAK
6. Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu wideo i zdjęć poprzez gniazdo USB na dyski zewnętrzne
np.: PenDrive. TAK
7. Możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę. TAK
8. Możliwość ustawienia rozdzielczości (4096x2160/60/P) TAK
9. Sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i/lub pilota. TAK
10. Obsługa poprzez przewodowy pilot lub z panelu dotykowego kamery. TAK
11. Menu w języku Polskim TAK
12. Klawiatura do wprowadzania danych pacjenta TAK
GŁOWICA KAMERY ENDOSKOPOWEJ 4K
13. Głowica kamery endoskopowej 4k stanowiąca wyrób medyczny 1szt. TAK
14. Przetwornik obrazu: 3x 1/3" CMOS TAK
15. Dwa, dwufunkcyjne przyciski na głowicy (4 funkcje) TAK Dwa przyciski =10 pkt więcej jak dwa przyciski = 0
pkt
16. Głowica kompatybilna ze sterownikiem kamery 4K. TAK
17. Możliwość zmiany obiektywów (min. 4 różne, dostępne obiektywy, w tym obiektyw z zoom o zakresie min.
13-29 mm) TAK
18. Długość głowicy (bez kabla):102mm TAK
19. Autoklawowalna TAK
20. Obiektyw głowicy kamery z automatycznym zamkiem do okularu optyki zamykającym się po zbliżeniu optyki
bez dodatkowych czynności TAK
21. Klasa IP: IPX7 TAK
22. Obiektyw o stałej ogniskow ej f = 14 mm TAK
MONITOR MEDYCZNY 4K
23. Rozmiar przekątnej ekranu minimum 55 ” 1 Szt. TAK
24. Proporcje obrazu: 16:9 TAK
25. Rozdzielczość minimum 3840 x 2160 pikseli TAK
26. Jasność minimum 500 cd/m2 TAK
27. Kontrast minimum 1400:1 TAK
28. Wejście sygnałowe: HDMI, DVI/DVI-D TAK
29. Wyjście sygnałowe: DVI/DVI-D TAK
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED
30. Źródło światła LED stanowiące wyrób medyczny 1 Szt. TAK
31. Ledowe źródło światła o mocy odpowiadającej 300 W lampy ksenonowej TAK
32. Temperatura barwowa 6500 K TAK
33. Natężenie światła regulowane od 0-100 % TAK
34. Żywotność diody LED min 28.000 godzin TAK
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35. Funkcja dialogu umożliwiająca komunikację pomiędzy kontrolerem kamery i podłączonym do niego źródłem
światła - automatyczne dostosowanie natężenie światła TAK
36. Uniwersalne przyłącze światłowodow e - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym
firm Olympus, Storz, Wolf – bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów TAK
37. Poziom głośności nie wyższy niż 25 dB TAK
38. Zabezpieczenie przed oślepieniem: zaciemnienie wiązki światła w złączu światłowodu w momencie jego
odłączenia TAK
WÓZEK ENDOSKOPOWY
39. Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną. 1Szt. TAK
40. Cztery podwójne kółka skrętne, dwa kółka z podwójną blokadą: blokada kierunku / blokada całkowita. TAK
41. Drzwiczki perforowane z tyłu wózka. TAK
42. Trzy półki w tym min dwie regulowane. TAK
43. Szerokość półek maksimum 370 mm. TAK
44. Uchwyty ułatwiające przemieszczanie. TAK
45. Wózek posiadający możliwość powieszenia monitora medycznego o przekątnej 55" TAK
46. Bazowy zestaw elektryczny, napięcie znamionowe 230V do przyłączenia 12 urządzeń, TAK
47. Trzymadło do butli infuzyjnej, z regulowaną wysokością od 1,6 do 2,6 m, obciążenie min 8 kg. 1Szt. TAK
48. Uchwyt na przycisk nożny 1Szt. TAK
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość, dwufunkcyjnych przycisków na głowicy (punkt 15 tabeli wg zał. nr 1): / Waga:
10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Tor wizyjny z funkcją diagnostyki fotodynamicznej (PDD)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
II.2.4)

Opis zamówienia:
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I. Monitor medyczny FULL HD - 1 szt. Warunek graniczny TAK
1 Monitor medyczny FULL HD o przekątnej min. 27" TAK
2 Rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli TAK
o

o

3 Kąty widzenia min. 178 pion i 178 poziom TAK
4 Stosunek kontrastu min. 1000:1 TAK
2

5 Jasność min.: 900 cd/m TAK
6 Wejścia min.: DVI-D, 3G-SDI TAK
7 Wyjścia min.: DVI-D, 3G-SDI TAK
8 System montażu typu VESA 100 x 100 mm TAK
9 Masa nie większa niż 9 kg TAK
II. Sterownik kamery - 1 zestaw
10 Sterownik kamery współpracujący z oferowaną głowicą kamery FULL HD przeznaczoną do diagnostyki
fotodynamicznej (PDD) TAK
11 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideocystoskopu TAK
12 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca podłączenie dedykowanego giętkiego wideoureterorenoskopu
TAK
13 Konstrukcja sterownika kamery umożliwiająca rozbudowę o funkcję jednoczesnego podłączenia głowicy
kamery oraz giętkiego wideoureterorenoskopu TAK
14 Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości
FULL HD 1920 x 1080p, 50Hz TAK
15 Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 3G-SDI przysyłające sygnał wideo w rozdzielczości
FULL HD 1920 x 1080p, 50Hz TAK
16 Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB, do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury,
dedykowanej drukarki TAK
17 Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery zapewniające szybki dostęp, m.in.
do podłączenia pamięci PenDrive TAK
Ilość gniazd USB na panelu przednim:
=1 - 0 pkt.
>1 - 10 pkt.
18 Funkcja zapisu filmów i zdjęć w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w
zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB TAK
19 Zapis filmów w formacie: MPEG4 TAK
20 Zapis zdjęć w formacie: JPEG TAK
21 Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery
TAK
22 Możliwość zaprogramowania po 2 funkcji pod każdym z programowalnych przycisków oferowanej głowicy
kamery (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) TAK
23 Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym
przyciskiem głowicy kamery TAK
24 Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę
bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura
silikonowa z USB zgodna z MDD 93/42/EWG, stopień ochrony min. IP68 TAK
25 Dostępny tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego
na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia TAK
26 Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła TAK
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27 Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj.
obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji TAK
28 Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 4 poziomy regulacji zoom'u TAK
29 Funkcja regulacji jasności, dostępne min. 4 poziomy ustawiania jasności TAK
30 Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego
wskazywania określonego punktu pola operacyjnego TAK
31 Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego
obszaru pola operacyjnego TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
32 Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi
ustawieniami sterownika kamery obejmującymi:
— indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
— indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników TAK
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość gniazd USB na panelu przednim (punkt 17 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego
wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego (punkt 31 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00
Kryterium jakości - Nazwa: Dostępny tryb pracy dedykowany do diagnostyki autofluorescencyjnej (AF) (punkt 42
tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
KOLUMNA LAPARASKOPOWA
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
II.2.4)

Opis zamówienia:
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Tor wizyjny 4K z funkcją obrazowana fluorescencyjnego i systemem archiwizacji
Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/3D/NIR ICG - 1 zestaw Warunek graniczny TAK
1. Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i laparoskopowym
wideoendoskopem 4K 3D TAK
2. Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK
3. Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) TAK
4. Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) TAK
5. Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich
jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny TAK
6. Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery TAK
1 gniazdo USB – 0 pkt.
>1 gniazdo USB – 10 pkt.
7. W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD
93/42/EWG TAK
8. W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB TAK
9. Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora
operacyjnego TAK
10. Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną
klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego TAK
11. Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i
wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku TAK
12. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2
w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery –
wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego TAK
12a. Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu
realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery TAK
13. Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu
sterownika kamery TAK
14. Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery
TAK
15. Zapis zdjęć w formacie: JPEG TAK
16. Zapis filmów w formacie: MPEG4 TAK
17. Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym
przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu TAK
o

18. Funkcja obrotu obrazu o 180 TAK
19. Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu
sterownika kamery TAK
20. Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu
wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i
unaczynienia TAK
21. Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła TAK
22. Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do
precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego TAK
23. Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania
określonego obszaru pola operacyjnego TAK - 10 pkt.
NIE - 0 pkt.
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24. Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora
operacyjnego TAK
25. Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego
TAK
26. Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi
ustawieniami sterownika obejmującymi:
— indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,
— indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość gniazd USB umieszczonych na panelu przednim sterownika kamery (punkt 6
tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do
precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego (punkt 23 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00
Kryterium jakości - Nazwa: Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia
dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu (punkt 30 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00
Kryterium jakości - Nazwa: Waga głowicy - 270 g. (punkt 39 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 8,00
Kryterium jakości - Nazwa: Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem
fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji (punkt 47 tabeli wg zał. nr 1): /
Waga: 8,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Radiodiatermia - Radioablator do zabiegów neurochirurgicznych
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych
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II.2.4)

Opis zamówienia:
DIATERMIA RADIOWA (RADIOABLACJA) RF (4 MHz) DEDYKOWANA DO ENDOSKOPOWEJ CHIRURGII
KREGOSŁUPA
Warunek graniczny TAK Parametr oferowany
1. Diatermia radiowa dedykowana do endoskopowej chirurgii kręgosłupa TAK
2. Częstotliwość pracy: min. 4 MHz w trybie mono i bipolarnym TAK
3. Możliwość pracy w trybie monopolarnym z maks. mocą 100 W(+/- 20 %) przy 600 Ohm TAK
4. Cztery funkcje dla pracy w trybie monopolar: 1. CUT 1, 2. CUT 2 3. CONTACT 4. SPRAY TAK
5. Możliwość pracy w trybie bipolarnym z maks. mocą 80 W (+/- 20 %) przy 300 Ohm TAK
6. Pięć funkcji dla pracy w trybie bipolarnym: 1. BICUT 1 2. BICUT 2 3. MACRO 4. PRECISE 5. AUTOSTART
TAK
7. Możliwość zaprogramowania przez użytkownika do 4 indywidualnych programów pracy diatermii. TAK Cztery
i więcej programowalnych programów - 10 pkt.
Mniej niż 4 programowalne programy - 0 pkt.
8. Współpraca z elektrodami bipolarnymi do endoskopowej chirurgii kręgosłupa marki Wolf posiadającymi przez
zamawiającego
Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.
Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie
skutkowało
Odrzuceniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020),
Nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.
Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym,
Powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem
Neurochirurgii
Po rozstrzygnięciu przetargu.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja: / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość programowalnych programów (punkt 7 tabeli wg zał. nr 1): / Waga: 10,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z
art. 24aa ustawy pzp tj.:
1) 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;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z
art. 24aa ustawy pzp tj.:
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia wykonanych, 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
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uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające i4ech 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 odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, tj. urządzeń medycznych na kwotę minimum:
Dla pakietu nr: 1 – 130 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 100 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 300 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 50 000,00 zł,
Każda z dostaw.
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na
terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających
parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 08:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
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Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
Dla pakietu nr: 1 – 8 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 2 – 7 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 3 – 18 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 4 – 3 000,00 zł,
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 310).
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
•Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
• W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
• Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia – nazwa
Postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
• Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest
Załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.
Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z
ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać
klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne
żądanie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium
powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania
Ofert. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
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.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp
w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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