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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431711-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ełk: Urządzenia medyczne
2020/S 179-431711

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Baranki 24
Miejscowość: Ełk
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 19-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kulbacka
E-mail: przetargi@szpital.elk.pl 
Tel.:  +48 876219576
Faks:  +48 876209599
Adresy internetowe:
Główny adres: www.promedica.elk.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.promedica.elk.com.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://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa specjalistycznego sprzętu w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług 
medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalist. sprzętu med. ze środków EFRR”
Numer referencyjny: 2821/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa specjalistycznego 
sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-
Medica« w Ełku Sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego 
na lata 2014–2020", na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., których szczegółowy opis i ilości zostały 
przedstawione w załącznikach od Załącznika nr 1 (1) do Załącznika nr 1 (20) do SIWZ – tj. Formularzu 
asortymentowo-cenowym stanowiącym jednocześnie opis przedmiotu zamówienia – znak sprawy 2821/2020.

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:
Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172100 Urządzenia do anestezji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 1 – Aparat do znieczulenia – 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
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współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 – Aparat przewoźny RTG
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111800 Diagnostyczny system rentgenowski

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 2 – Aparat przewoźny RTG – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 3 – Defibrylator
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100 Defibrylatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 3 – Defibrylator – 3 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 4 – Echokardiograf typ I
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112340 Echokardiografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 4 – Echokardiograf typ I – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 5 – Gastroskop
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33168100 Endoskopy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 5 – Gastroskop – 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 6 – Inkubator typ I
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 6 – Inkubator typ I – 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 – Kardiomonitor
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33195110 Monitory do kontrolowania czynności oddechowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 7 – Kardiomonitor – 8 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 – USG typ I
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 8 – USG typ I – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 9 – Myjnia do endoskopów typ II
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39330000 Urządzenia dezynfekujące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 9 – Myjnia do endoskopów typ II – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 10 – Respirator typ I
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 10 – Respirator typ I – 7 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 11 – Respirator typ II
Część nr: 11

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 11 – Respirator typ II – 2 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 12 – USG typ II
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 12 – USG typ II – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

15/09/2020 S179
https://ted.europa.eu/TED

13 / 24



Dz.U./S S179
15/09/2020
431711-2020-PL

14 / 24

Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13 – Zestaw do Artroskopii
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 13 – Zestaw do Artroskopii – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 14 – Zestaw do laparoskopii
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33161000 Urządzenia elektrochirurgiczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 14 – Zestaw do laparoskopii – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 15 – Zestaw do testu wysiłkowego
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33123000 Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 15 – Zestaw do testu wysiłkowego – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 16 – USG typ III
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 16 – USG typ III – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 17 – Stanowisko do resuscytacji
Część nr: 17

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 17 – Stanowisko do resuscytacji – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 18 – Echokardiograf typ II
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112340 Echokardiografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 18 – Echokardiograf typ II – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. parametry techniczne – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 19 – Inkubator typ II
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 19 – Inkubator typ II – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet 20 – Myjnia do endoskopów typ I
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39330000 Urządzenia dezynfekujące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 20 – Myjnia do endoskopów typ I – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 21/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych w »Pro-Medica« w Ełku Sp. z o.o. 
poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego” (nr umowy/projektu: RPWM.09.01.01-28-0010/17), 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Kryteria oceny ofert stosowane dla każdej części zamówienia:
1. cena – 60 %;
2. okres gwarancji – 40 %.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp skorzysta z tzw. procedury odwróconej.

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:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z zapisami SIWZ.
Językiem umowy będzie język polski.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 08:30

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/12/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/10/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego – „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, V piętro, pok. 507.

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:
Oferta musi być zabezpieczona wadium, zgodnie z zapisami SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu w zakresie przesłanek 
określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż nie podlega 
wykluczeniu z postępowania w zakresie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz w 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia okoliczności braku podstaw wykluczenia 
z udziału w postępowaniu:
1) aktualny 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 Pzp. Uwaga: Jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym 
Zamawiający może samodzielnie pobrać dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp – 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków 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 – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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 – wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności (§ 5 pkt 5 rozporządzenia ws. dokumentów);
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne (§ 5 pkt 6 rozporządzenia ws. dokumentów).
7) oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) (§ 5 pkt 9 
rozporządzenia ws. dokumentów);
8) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Wykonawca składa oświadczenie w formie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
Informacje w zakresie RODO określa SIWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych określa SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej określa SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2020
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