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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307934-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Urządzenia do monitorowania czynności serca
2019/S 126-307934
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
Opole
45-401
Polska
Osoba do kontaktów: Bernard Pancerz
Tel.: +48 4520114
E-mail: zamowienia@wcm.opole.pl
Faks: +48 4520121
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wcm.opole.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wcm.opole.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: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z pulsoksymetrem – 2 szt. wraz z przeszkoleniem
personelu z obsługi w ramach zadania nr 2 dla projektu pn. „Poprawa efektywności działania Oddział...
Numer referencyjny: TLZP/2-23/233/62/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33123210
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kardiomonitorów z pulsoksymetrem – 2 szt. wraz z przeszkoleniem
personelu z obsługi w ramach zadania nr 2 dla projektu pn. „Poprawa efektywności działania Oddziałów i
Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę
niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524

II.2.4)

Opis zamówienia:
Urządzenie:
Typ: ...... producent: ...............
Rok produkcji 2019
Urządzenie nowe
Kardiomonitor transportowy (przenośny) z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej
rozdzielczości.
Przekątna ekranu min. 12” (cali).
Rozdzielczość min 800 x 600.
Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50 Hz / 60Hz oraz akumulatorowe, zapewniające przy braku zasilania
sieciowego, podtrzymanie monitorowania na min. 3 godziny.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie monitora.
o

o

Parametry środowiskowe: temperatura podczas pracy: +5 C do +40 C.
Sterowanie monitorem za pomocą stałych przycisków i menu ekranowego w języku polskim. Stałe przyciski
zapewniają dostęp do najczęściej używanych funkcji.
Możliwość wykorzystania monitora do transportu:
— waga nie większa niż 5 kg,
— wyposażenie w uchwyt do przenoszenia, umożliwiający jednocześnie zamocowanie monitora na poręczy
łózka,
— wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający przynajmniej na 350
minut pracy,
— monitor gotowy do uruchomienia łączności bezprzewodowej, umożliwiającej centralne monitorowanie
podczas transportu
Chłodzenie bez wentylatora
Możliwość dopasowania sposobu wyświetlania parametrów do własnych wymagań. Ilość różnych przebiegów
(krzywych) dynamicznych możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie monitora – minimum 8
Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania przynajmniej 3 własnych
zestawów parametrów pracy monitora
Oprogramowanie realizujące min. funkcje:
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— kalkulatora lekowego,
— kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania,
— obliczenia nerkowe
Monitor wyposażony we wbudowany rejestr taśmowy, drukujący przynajmniej 3 krzywe dynamiczne
Monitor zamocowany na podstawie jezdnej
Możliwość pracy w systemie przewodowym i bezprzewodowym (WIFi)
Full disclosure z ostatnich 48 godzin
Pomiar EKG
EKG z analizą arytmii, możliwość pomiaru z 3 elektrod i z 5 elektrod, po podłączeniu odpowiedniego przewodu
Zakres pomiarowy przynajmniej: 15-350 uderzeń/minutę
Pomiar odchylenia ST
Monitorowanie arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 10 różnych arytmii
Pomiar saturacji i tętna (SpO2)
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Pomiar ciśnienia ręczny i automatyczny z ustawionym czasem powtarzania do 8 godzin
Możliwość włączenia automatycznego blokowania alarmów saturacji podczas pomiaru saturacji i NIBP na tej
samej kończynie
Inwazyjny pomiar ciśnienia
Możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw
powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego
ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego. Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech ciśnień
Pomiar IPC z 2 kanałów (z możliwością rozbudowy do 3 kanałów w przyszłości); przygotowanie pod przetwornik
Argon
Pomiar temperatury
Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur
Pomiary gazowe
Możliwość rozbudowy monitora o pomiar stężenia gazów anestetycznych, N2O, CO2, O2 czujnikiem
pragmatycznym za pomocą modułu o próbkowaniu powyżej 120 ml – typu SCIO (posiadany przez
Zamawiającego). Wyniki pomiarów wyświetlane na ekranie monitora
Możliwość rozbudowy o pomiar czynności mózgowej typu BIS
Wymagane akcesoria pomiarowe:
— przewód EKG do podłączenia 3 elektrod,
— czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci oraz przewód przedłużający,
— wężyk do podłączenia mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia i mankiet pomiarowy dla dorosłych 3
szt., dzieci (2 szt.) i typ infant (1 szt.),
— czujnik temperatury skóry i temperatury głębokiej dla dorosłych 1 komplet oraz dla noworodków – 1 komplet,
— akcesoria do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną przynajmniej w 1 torze.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Jakość techniczna / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
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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:
Zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0100/17-00/68/2018/33 z 02 lutego 2018, na zadanie
pn. „Poprawa efektywności działania Oddziałów i Zakładów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu w
zakresie infrastruktury poprzez zakup i wymianę niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz remont”

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 500 PLN Procedura odwrócona na podstawie art. 24aa Pzp.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ
stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://
www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ
stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://
www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016
r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór JEDZ
stanowi załącznik do SIWZ). Formularz oświadczenia jest dostępny na stronach internetowych: https://
www.uzp.gov.pl; www.usk.opole.pl; https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Towar dostarczony zostanie w odpowiednim opakowaniu zapewniającym prawidłowe warunki transportu i
przechowania, posiadających informację, w języku polskim, które posiada oznaczenie CE (o ile jest wymagane)
oraz datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości wymagane przepisami prawa (jeżeli
wymagają tego przepisy prawa). Wymagania te muszą znajdować się na opakowaniu lub w formie ulotki (w
zależności od produktu), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Wykonawca dostarczy asortyment objęty przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność do
wyznaczonego miejsca tj. do siedziby Zamawiającego – Magazyn w dniach pracy Magazynu – dni robocze.
Koszty wykonania Przedmiotu Umowy i ubezpieczenia Przedmiotu Umowy do sumy ubezpieczenia o wartości
Przedmiotu Umowy do czasu wydania Zamawiającemu Przedmiotu Umowy pokrywa w całości Wykonawca.

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: 05/08/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

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

IV.2.4)

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
USK Opole, pokój nr 18

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów:
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1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-22 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
c) 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
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
d) odpis z właściwego rejestru lub 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 Prawo zamówień publicznych.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności
członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) odpis musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej pkt a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane kardiomonitory posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do
obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione
niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.
2. Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą wyrobu
medycznego.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony
załącznik nr 1 oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu
zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków
technicznych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w drogą elektroniczną 10 dni.
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2. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz wobec postanowień
SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
3. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 2 odwołanie wnosi się w terminie liczonym
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni
a) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów,określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania;
b) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu;
c) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2019

03/07/2019
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