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Ogłoszenie nr 622786-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki:
dostawa mebli medycznych oraz mebli biurowo-socjalnych
w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn.
"Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-040097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego",
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1.
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki,
krajowy numer identyfikacyjny 87121917800000, ul. ul. Ligi Polskiej 8 , 87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 574 290, e-mail sekretariat2@op.pl,
faks 566 574 290.
Adres strony internetowej (URL): www.zpotorun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zpotorun.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.zpotorun.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta w języku polskim w formie pisemnej
Adres:
sekretariat Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa mebli medycznych
oraz mebli biurowo-socjalnych w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn.
"Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi
Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".
Numer referencyjny: ZPO:ZP/22/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych, mebli biurowo-socjalnych w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją
istniejącego oddziału IV całodobowego", z podziałem na n/w zadania:
Zadanie Nr 1 - dostawa mebli medycznych;
Zadanie Nr 2 - dostawa mebli biurowo-socjalnych.
1.1. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe dotyczące Zadań Nr 1 - Nr 2 określają
Załączniki Nr 2/1 - 2/2 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do
oferty.
1.2. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla oferowanego
przedmiotu zamówienia określają dokładnie:
- Załącznik Nr 3/1 (wymagania techn.-eksloatacyjne dla mebli o konstrukcji płycinowej),
- Załącznik Nr 3/2 (wymagania techn.-eksloatacyjne dla mebli w systemie konstrukcji
aluminiowej i z wypełnieniem z płyty meblowej),
- Załącznik Nr 3/3 (wymagania techn.-eksloatacyjne dla mebli ze stali kwasoodpornej),
- Załącznik Nr 3/4 (wymagania techn.-eksloatacyjne dla pozostałego wyposażenia).
Odpowiednie Załączniki od Nr 3/1 – 3/4 stosownie do treści i zakresu złożonej oferty,
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty - specyfikacje asortymentowoilościowo-cenowe Nr 2/1 i 2/2 określają jakie pozycje w obydwu zadaniach mają być
wykonane wg określonych wymagań techniczno-eksploatacyjnych.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
II.5) Główny kod CPV: 33192300-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39130000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności, że:
a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum: Zadanie Nr 1- 113.000,00 zł, Zadanie Nr 2- 25.000,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania (części zamówienia) należy
wykazać się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna suma gwarancyjna wymagana na
poszczególne zadania, których dotyczy oferta.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie warunku będzie określał wartość w walucie obcej
to Zamawiający przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania/wystawienia dokumentu ubezpieczenia. W przypadku, gdy w dniu podpisania tego
dokumentu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru
określonego w Zał. Nr 7 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na
wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających okoliczności, że dysponuje:
a/ wykazem minimum 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w zakresie:
- dostawy mebli medycznych (w przypadku dostaw z zadania Nr 1),
- dostawy mebli biurowo-socjalnych lub biurowych (w przypadku dostaw z zadania Nr 2),

o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1 – 113.000,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2 – 25.000,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie
wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia
musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
Wykonawca składający ofertę na obydwa zadania (części zamówienia) musi wykazać się
wykonanymi minimum 2 dostawami dla każdego z zadań których dotyczy jego oferta o
wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 2 dostawami
o wartości łącznej dla zadań których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż
suma wartości wymagana dla tych zadań. Jeśli dostawy w ramach danego zamówienia
(umowy) dotyczą różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość
dostawy odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób
umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań
określonych dla danego zadania. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania
przedmiotowego warunku udziału powołuje się na umowę, której wartość podana jest w
walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN według kursu waluty NBP w
dniu zawarcia umowy, na podstawie której dostawa była realizowana.
Wykaz dostaw należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w
imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w postaci oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz
oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp
do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1/ odpis 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.
2/ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 tej ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
minimum: Zadanie Nr 1- 113.000,00 zł, Zadanie Nr 2- 25.000,00 zł.
W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na obydwa zadania (części zamówienia) należy
wykazać się dokumentem potwierdzającym, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż łączna suma gwarancyjna wymagana na
poszczególne zadania, których dotyczy oferta. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca
nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej
wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający
sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu. Jeżeli dokument potwierdzający spełnienie warunku będzie określał wartość w
walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień
podpisania/wystawienia dokumentu ubezpieczenia. W przypadku, gdy w dniu podpisania tego
dokumentu NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy
opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.
b/ wykaz minimum 2 dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w zakresie:
- dostawy mebli medycznych (w przypadku dostaw z zadania Nr 1),
- dostawy mebli biurowo-socjalnych lub biurowych (w przypadku dostaw z zadania Nr 2),
o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1 – 113.000,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2 – 25.000,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie
wykonana przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia
musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na
obydwa zadania (części zamówienia) musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami
dla każdego z zadań których dotyczy jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw
wymagana dla tych zadań lub minimum 2 dostawami o wartości łącznej dla zadań których
dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż suma wartości wymagana dla tych
zadań. Jeśli dostawy w ramach danego zamówienia (umowy) dotyczą różnego rodzaju dostaw
i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy odpowiedniej do postawionego
przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie spełnienia niniejszego
warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania. W przypadku, gdy
Wykonawca dla potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku udziału powołuje się na
umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty
w PLN według kursu waluty NBP w dniu zawarcia umowy, na podstawie której dostawa była
realizowana.
Wykaz dostaw należy przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:
1) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 9001
obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych
lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
Wykonawca może zamiast tego dokumentu, posiadać równoważny dokument wystawiony
przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
2) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
Wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości tj. aktualny certyfikat ISO 13485
obejmujący swoją certyfikacją wykonywanie czynności serwisowych dla mebli medycznych
lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
Wykonawca może zamiast tego dokumentu, złożyć równoważny dokument wystawiony przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
3) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu,
potwierdzającego zgodność działań przez producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli
medycznych z normami środowiskowymi ISO 14001 oraz normami ISO 9001 w zakresie
produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego - wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
Wykonawca może zamiast tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione
przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu zaświadczenia niezależnego podmiotu,
potwierdzającego zgodność działań producentów oferowanych przez Wykonawcę mebli
biurowo-socjalnych z normami środowiskowymi ISO 14001 i normami ISO 9001 w zakresie
produkcji mebli medycznych lub wyposażenia medycznego albo z normami środowiskowymi
ISO 14001 i normami ISO 9001 w zakresie produkcji mebli biurowo-socjalnych lub
biurowych - wymóg dotyczy Zad. Nr 2.
Wykonawca może zamiast tych dokumentów, złożyć równoważne dokumenty wystawione
przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
5) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu atestów higienicznych dla mebli ze stali
kwasoodpornej przeznaczonych do wyposażenia placówek medycznych w technologii
proponowanej przez Wykonawcę - wymóg dotyczy mebli ze stali kwasoodpornej w Zad.
Nr 1.
6) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu n/w atestów technicznych lub równoważnych:
a). Atest techniczny potwierdzający spełnienie wymagań bezpiecznego używania mebli
biurowo-socjalnych, wykonanych w technologii proponowanej przez Wykonawcę
a spełniające wymagania zawarte w normach:
- PN-EN 14074:2006 - Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody
badań wytrzymałościowych i trwałości części ruchomych.
- PN-EN 14073-3:2006 - Meble biurowe. Meble do przechowywania. Metody badań
stateczności i wytrzymałości konstrukcji.
- PN-EN 1335-2:2009 - Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy. Wymagania
bezpieczeństwa.
Wymóg dotyczy mebli biurowo-socjalnych w Zad. Nr 2.
7) aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej potwierdzające, że
oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami zasadniczymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175) - wymóg dotyczy pozycji
przedmiotu zamówienia będących wyrobami medycznymi, o ile producent zakwalifikował
określony wyrób jako wyrób medyczny.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy, certyfikat jednostki notyfikowanej dotyczy tylko wyrobów
medycznych klasy I z funkcją pomiarową lub sterylne, klasy IIa, klasy IIb, klasy III,
aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, wyrobów medycznych do diagnostyki in
vitro.
8) foldery lub karty katalogowe zawierające opis oferowanych wyrobów, charakterystykę
techniczną i sposób wykonania. Wymóg dotyczy n/w wyrobów ujętych odpowiednio w
zakresie Zadania Nr 1 (meble medyczne) i Nr 2 (meble biurowo-socjalne): krzeseł biurowolekarskich obrotowych do biurka, krzeseł z oparciem na stelażu metalowym, wózka do
rozwożenia leków, wózka zabiegowego, lodówki podblatowej dla personelu, lodówki
podblatowej medycznej, kozetki z leżem dwudzielnym, wózka do przewożenia czystej i
brudnej bielizny, parawanu jezdnego, lodówki wysokiej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca przedstawi ofertę na etapie jej składania zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej SIWZ poprzez wypełnienie i podpisanie:
1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza ofertowego stanowi Zał. nr 1 do SIWZ),
2) załączników do „Oferty”, których dotyczy oferta tj. specyfikacje asortymentowoilościowo-cenowe przedmiotu zamówienia, specyfikacje parametrów techniczno-użytkowych
wg wzoru określonego w SIWZ,

3) wstępnego oświadczenia w zakresie wskazanym w SIWZ, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (Zał. Nr 7 i 8 do
SIWZ),
4) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),
o ile ofertę składa pełnomocnik.
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, o ile ma zastosowanie w
odniesieniu do danej oferty.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:
1) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.
1 ustawy Pzp.
2.1. Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie
najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale II pkt. 3b ppkt 1)
SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 4) rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b
ppkt. 1/ SIWZ:
1) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.1. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Punkt 4.1. stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Oferowana cena
60,00
Okres gwarancji
30,00
Termin dostawy
5,00
Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej 5,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Zgodnie z par. 11 wzoru umowy tj.:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie wystąpienia następujących
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany
oferowanego typu/modelu przedmiotu umowy (wyrobu) na sprzęt (wyrób) o parametrach
techniczno-użytkowych nie gorszych niż określony w ofercie, w cenie nie wyższej niż
określona w ofercie, w przypadku:
- wycofania z rynku przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
- wstrzymania produkcji przedmiotu umowy zaoferowanego w ofercie,
- innych okoliczności uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu umowy zaoferowanego w
ofercie.
b) zmiany terminu realizacji dostawy przedmiotu zamówienia w odniesieniu do całości lub
części danego zadania (wyposażenie dla części rozbudowy/modernizacji Oddziału IV),
zaistniałego w konsekwencji opóźnienia w realizacji robót budowlanych przez wykonawcę
tych robót, co skutkuje niemożnością wykonania mebli, dostawy i montażu na określonym
odcinku przewidzianym do jego wyposażenia.
c) zmiany stawki podatku VAT na sprzęt (wyroby) objęte przedmiotem umowy, które weszły
w życie po terminie składania ofert – przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.
2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie, a okoliczności mogące
stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione i w miarę możliwości również
udokumentowane przez Stronę składającą wniosek.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej
w formie aneksu pod rygorem nieważności.
4. Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-11-25, godzina: 14:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została
przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego (art. 93 ust.1a ustawy Pzp).
2. Aktualny adres poczty elektronicznej e-mail Zamawiającego zgodnie z informacją
zamieszczoną w SIWZ to: zpo@zpotorun.pl
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 - dostawa mebli medycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 1 jest dostawa mebli medycznych w ramach
realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją
istniejącego oddziału IV całodobowego".,

1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową dotyczącą Zadania Nr 1 określa
Załącznik Nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do
oferty.
1.2. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla oferowanego
przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki Nr 3/1-3/4 do SIWZ. Odpowiednie
Załączniki od Nr 3/1 – 3/4 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Nr 2/1 określa jakie pozycje mają być
wykonane wg określonych wymagań techniczno-eksploatacyjnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33192300-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Oferowana cena
60,00
Okres gwarancji
30,00
Termin dostawy
5,00
Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej 5,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2 - dostawa mebli biurowo-sojalnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu Nr 2 jest dostawa mebli biurowo-socjalnych w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją
istniejącego oddziału IV całodobowego".,
1.1. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową dotyczącą Zadania Nr 2 określa
Załącznik Nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do
oferty.
1.2. Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla oferowanego
przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki Nr 3/1-3/4 do SIWZ. Odpowiednie
Załączniki od Nr 3/1 – 3/4 Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa Nr 2/2 określa jakie pozycje mają być
wykonane wg określonych wymagań techniczno-eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Oferowana cena
60,00
Okres gwarancji
30,00
Termin dostawy
5,00
Czas reakcji serwisowej gwarancyjnej 5,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

