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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
ul. Juliana Węgrzynowicza 13
Lębork
84-300
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Lipska, Leszek Kaiser, Aleksandra Bojarska
Tel.:  +48 598635249
E-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl 
Faks:  +48 598635249
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.lebork.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.lebork.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
Numer referencyjny: ZP-PN/UE/02/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia – przedsięwzięcia
finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do kompleksowych świadczeń
zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę, modernizację wyposażenie
oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także utworzenie zespołu do
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kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej Projektem, na rzecz
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, zwanego dalej
Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szpital pełni funkcję lidera Projektu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 270 234.81 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 199.46 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 698.80 EUR

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
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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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 409.33 EUR

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



5 / 31

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 642.41 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 870.58 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 475.45 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 7
Część nr: 7
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 881.66 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 582.73 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 244.97 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 663.48 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
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modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 973.97 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
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Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 921.27 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212.86 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
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użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 672.59 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37.11 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 396.60 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 17
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 481.75 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 18
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 347.89 EUR

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
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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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 19
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 040.45 EUR

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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 20
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 76 235.29 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 21
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 840.87 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 22
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 36 496.32 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 23
Część nr: 23
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33158400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 730.04 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 24
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39510000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 090.82 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 25
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 266.72 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 26
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 412.38 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 27
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
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modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 292.23 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 28
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39720000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
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Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 536.99 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 29
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza
13, 84-300 Lębork.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia
– przedsięwzięcia finansowanego ze środków zewnętrznych – projekt: „Poprawa dostępności do
kompleksowych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia poprzez rozbudowę,
modernizację wyposażenie oddziałów: kardiologicznego i rehabilitacji kardiologicznej oraz poradni, a także
utworzenie zespołu do kinezyterapii w ramach Działu Fizjoterapii w SPSZOZ w Lęborku”, zwanego dalej
Projektem, na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
zwanego dalej Zamawiającym /Szpitalem.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno –
użytkowych - Załącznik nr 5 do SIWZ (niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno -
użytkowych spowoduje odrzucenie oferty), oraz Arkusz asortymentowo – cenowy - Załącznik nr 4, będącymi
integralną częścią specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 579.82 EUR

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.2.12) 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: RPPM.07.01.02-22-0007/16

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach
określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ i Załącznik nr 3A do SIWZ (dla zadania
nr 23).

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: 20/02/2018
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300
Lębork.

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:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIASPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I WYKAZANIA BRAKU
POSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANEDOSTAWY SPEŁNIAJĄ
WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZOSTAŁY OKREŚLONE W ROZDZIALE V SIWZ
ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO (http://www.szpital.lebork.pl).
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ZOSTAŁY OKREŚLONE W ROZDZIALE VII SIWZ
ZAMIESZCZONEJNA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO (http://www.szpital.lebork.pl).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Warszawa
02-676
Polska

http://www.szpital.lebork.pl
http://www.szpital.lebork.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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:
10/01/2018


