
Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej:

„Dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych oraz wyposażenie sal rehabilitacji i integracji

sensorycznej”

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

Projekt współfinansowany ze środków UE: nr projektu RPDS.06.02.00-02-0060/16 pn „Przebudowa i

rozbudowa budynku Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED SP ZOZ we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej

74 oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla Poradni Specjalistycznych” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

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

Ogłoszenie nr 571148-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.
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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: Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 93017920000000, ul. ul. Białowieska , 54235 

Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3553594, 3501780, e-mail

jadwiga.dul@neuropsychiatria.com, faks 713 501 781.

Adres strony internetowej (URL): www.neuropsychiatria.com

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: Podmiot prawa publicznego

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
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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)

Nie

www.neuropsychiatria.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.neuropsychiatria.com

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:

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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Adres:

ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław

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, montaż oraz ustawienie mebli

biurowych oraz wyposażenie sal rehabilitacji i integracji sensorycznej”

Numer referencyjny: ZP/1/2018

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:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych oraz wyposażenie sal rehabilitacji i

integracji sensorycznej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Wykonawcy proszeni są o

przesłanie wraz z ofertą wypełnionego załącznika - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres

uszczegółowiony: W ramach zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów:

Dla części I – dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych: - 8 kompletów Biurek lekarskich wraz z

komodami - 4 komplety biurek do gabinetów diagnostycznych - 4 komplety biurek do gabinetów

logopedycznych - 9 kompletów kontenerów podbiurkowych mobilnych - 5 kompletów regałów

półotwartych - 3 komplety regałów aktowych - 4 komplety stolików ze schowkiem - 4 regaliki półotwarte

- 8 krzeseł dziecięcych - 4 kanapy - 4 tablice magnetyczne - 4 lustra logopedyczne - 30 krzesła dostawne -

22 krzesła obrotowe - 3 taborety lekarskie - 5 kozetek lekarskich - 1 kozetka lekarska gabinet

diagnostyczny - 2 kozetki gabinet EEG i EMG - 1 szafka dwusrzydłowa zamykana centralnie na klucz - 2

fotele z oparciami - 2 krzesła do karmienia dla niemowląt składane - 6 przewijaków o wymiarach dł.

90cm x 80 cm x h 90 cm - 6 przewijaków o wymiarach dł. 86cm x 68 cm x h 80 cm - 1 komplet stolik

okrągły - 1 komplet regał w kształcie domku lub podobny - 2 biurka z szafką i szufladą - 10 szafek

ubraniowych trzykomorowych - 8 wieszaków stojących (10 ergonomicznych ramion do wieszania) - 16

wieszaków stojących (8-6 ergonomicznych ramion do wieszania) - 10 wieszaków ściennych - 1

wyposażenie przebieralni dla pacjenta – krzesło, stolik, lustro ścienne - 1 szafka pod umywalkę - 3 regały

otwarte - 2 półki na piłki rehabilitacyjne - 2 komplety regałów z kolorowymi elementami - 2 komplety

narożnik – 4 półki - 4 lustra zlicowane ze ścianą 120x70 - 2 lustra zlicowane ze ścianą 140x160 - 4 ławki

– 4 siedziskowe - 3 ławki – 3 siedziskowe - 1 ławka – 2 siedziskowa - 4 kąciki zabawowe dla dzieci - 1

lada recepcyjna - 3 szafy kartotekowe 4 szuflady - 6 szaf kartotekowych 5 szuflad - 1 regał półotwarty - 1

regał otwarty - 3 kontenery biurkowe mobilne - 4 krzesła obrotowe z zagłówkiem - 2 ławy siedziskowe

tapicerowane - 2 okrągłe ławy siedziskowe modułowe - 1 kącik zabawowy dla dzieci - 2 tablice

informacyjne - 1 tablica informacyjna z napisem rejestracja - 4 stojaki na materiały informacyjne – ulotki

- 25 tabliczek przydrzwiowych – wyciętych w formie elipsy (po łuk) - 2 szafki z półką - 2 szafki z

szufladami - 2 szafki pod zlewozmywak - 2 szafki wiszące z półką zamykaną na klucz - 4 szafki wiszące

zamykane - 2 blaty z listwą przyblatową - 2 stoliki szklane zabiegowe - 2 zlewozmywaki jednokomorowe

nakładane - 2 kozetki lekarskie - 2 taborety lekarskie - 1 fotel do pobierania krwi - 2 lampy bakteriobójcze

przenośne Krzesła: muszą spełniać normy PN-EN zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym

bezpieczeństwie produktów, tj. między innymi normy PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN
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16139:2013-07 spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i posiadały aktualne atesty

higieniczne (lub świadectwa lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, zgodnie z obowiązującymi

przepisami jakość produktu, wystawione przez niezależne podmioty uprawnione do atestacji produktów),

potwierdzające spełnienie normy PN-EN 16139:2013-07 określającej wymagania wytrzymałości,

trwałości i bezpieczeństwa - wyrób musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

Meble: muszą posiadać atest zgodności z normą: - PN-EN 14074 Meble biurowe – stoły, biurka i meble

do przechowywania – metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - PN-EN 527-2 Meble

biurowe – stoły robocze i biurka – część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa - PN-EN 527-3

Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 3: metody oznaczania stateczności i wytrzymałości

mechanicznej konstrukcji Biurko musi posiadać atest higieniczny na cały produkt. Dla części II –

wyposażenie sal rehabilitacji i integracji sensorycznej: - 3 stoły rehabilitacyjne BOBATH - 1 komplet

zestawu do korekcji wad postawy - 1 wózek sprzętowy z osprzętem do rehabilitacji - 4 materace

rehabilitacyjne 3 częściowe, składane (wysokość: 5 cm, szerokość: 80 cm, długość: 180 cm) - 8 materace

rehabilitacyjne 3 częściowe, składane (wysokość: 5 cm, szerokość: 100 cm, długość: 195 cm) - 8 mat

gimnastycznych do ćwiczeń rehabilitacyjnych - 10 poduszek równoważnych obustronnych - 1 ścieżka

sensoryczna - 4 panele sensoryczne - 1 huśtawka w kształcie opony - 1 huśtawka w kształcie grzybka - 1

platforma podwieszana - 2 hamaki terapeutyczne - 1 materac z granulatem - 1 kładka do ćwiczeń

równoważnych - 3 maty a kolcami typu jeż - 1 ścieżka dużych kamieni - 1 maglownica - 1 deska rotacyjna

kwadratowa - 1 deska sensoryczna - 1 beczka sensoryczna - 1 zestaw do treningu zapachowego - 4

poduszki sensoryczne - 2 piłki rehabilitacyjne kolczaste średnica 75 - 2 piłki rehabilitacyjne kolczaste

średnica 55 - 2 piłki rehabilitacyjne w kształcie fasoli - 1 falista zjeżdżalnia rolkowa - 1 drabinka

rehabilitacyjna - 1 ścianka wspinaczkowa drewniana - 1 pufa – tunel sensoryczny - 1 pedał samobieżny –

kordonka - 1 trampolina Zamawiający prosi o załączenie do oferty zdjęć poglądowych oferowanych

dostaw. 2. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją: 1) dla krzeseł (pozycja 15 i 50 w OPZ cz. I)-. 60

miesięcy (5 lat); 3 ) dla wszystkich pozostałych produktów dla cz. I i II - 36 miesięcy (3 lata). 3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu

zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
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33192000-2

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:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-08-20

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 wymagań.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków: Określenie warunków:: c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł. d) Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości

150.000,00 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. W

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty

ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą

spełnianie tego warunku).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Określenie warunków: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował,

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwie dostawy polegające na: Dla

części I: - dostawie, montażu oraz ustawieniu mebli biurowych, o wartości równej lub przekraczającej

kwotę 150 000 PLN netto* każda. Dla części II: - wyposażeniu sal rehabilitacji i integracji

sensorycznej o wartości równej lub przekraczającej kwotę 30 000 PLN netto* każda.

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:

Informacje dodatkowe:

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)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia

Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 5) oświadczenia
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Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

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:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących

sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa, na żądanie Zamawiającego, następujące

dokumenty: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów, o których mowa w ust. 7, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych

dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez Zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca składa, na

żądanie Zamawiającego, następujące dokumenty: 1) Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te

zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych.

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

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniona tabela ceny 2. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty na potwierdzenie

spełnienia dodatkowych kryteriów oceny oferty dokumenty potwierdzające, że oferowane towary

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, tj.: - materiały określające parametry

oferowanego sprzętu medycznego tj. materiały producenta, foldery, opisy potwierdzające spełnianie

wymagań określonych przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla części I- 4 800,00 zł (słownie: cztery tysiące

osiemset złotych 00/100). Dla części II-1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

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:
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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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:
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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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Parametry techniczne 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

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:
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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
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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:

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego / ogólne warunki umowy / wzór umowy - stanowią część II SIWZ. 2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli: 1) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i w przypadku zamówień na dostawy - jest

mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany postanowień

umownych nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 2) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są

istotne. 3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny

charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w

pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co

najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były

postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby

wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana prowadzi do zmiany

równowagi ekonomicznej umowy lub umowy ramowej na korzyść Wykonawcy w sposób

nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza

zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej, d) polega na zastąpieniu

Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż

wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-19, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polskim

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: Tak

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: dostawa, montaż oraz ustawienie mebli biurowych

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:W ramach

zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów: - 8 kompletów Biurek lekarskich

wraz z komodami - 4 komplety biurek do gabinetów diagnostycznych - 4 komplety biurek do gabinetów

logopedycznych - 9 kompletów kontenerów podbiurkowych mobilnych - 5 kompletów regałów półotwartych
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- 3 komplety regałów aktowych - 4 komplety stolików ze schowkiem - 4 regaliki półotwarte - 8 krzeseł

dziecięcych - 4 kanapy - 4 tablice magnetyczne - 4 lustra logopedyczne - 30 krzesła dostawne - 22 krzesła

obrotowe - 3 taborety lekarskie - 5 kozetek lekarskich - 1 kozetka lekarska gabinet diagnostyczny - 2 kozetki

gabinet EEG i EMG - 1 szafka dwusrzydłowa zamykana centralnie na klucz - 2 fotele z oparciami - 2 krzesła

do karmienia dla niemowląt składane - 6 przewijaków o wymiarach dł. 90cm x 80 cm x h 90 cm - 6

przewijaków o wymiarach dł. 86cm x 68 cm x h 80 cm - 1 komplet stolik okrągły - 1 komplet regał w

kształcie domku lub podobny - 2 biurka z szafką i szufladą - 10 szafek ubraniowych trzykomorowych - 8

wieszaków stojących (10 ergonomicznych ramion do wieszania) - 16 wieszaków stojących (8-6

ergonomicznych ramion do wieszania) - 10 wieszaków ściennych - 1 wyposażenie przebieralni dla pacjenta –

krzesło, stolik, lustro ścienne - 1 szafka pod umywalkę - 3 regały otwarte - 2 półki na piłki rehabilitacyjne - 2

komplety regałów z kolorowymi elementami - 2 komplety narożnik – 4 półki - 4 lustra zlicowane ze ścianą

120x70 - 2 lustra zlicowane ze ścianą 140x160 - 4 ławki – 4 siedziskowe - 3 ławki – 3 siedziskowe - 1 ławka

– 2 siedziskowa - 4 kąciki zabawowe dla dzieci - 1 lada recepcyjna - 3 szafy kartotekowe 4 szuflady - 6 szaf

kartotekowych 5 szuflad - 1 regał półotwarty - 1 regał otwarty - 3 kontenery biurkowe mobilne - 4 krzesła

obrotowe z zagłówkiem - 2 ławy siedziskowe tapicerowane - 2 okrągłe ławy siedziskowe modułowe - 1 kącik

zabawowy dla dzieci - 2 tablice informacyjne - 1 tablica informacyjna z napisem rejestracja - 4 stojaki na

materiały informacyjne – ulotki - 25 tabliczek przydrzwiowych – wyciętych w formie elipsy (po łuk) - 2

szafki z półką - 2 szafki z szufladami - 2 szafki pod zlewozmywak - 2 szafki wiszące z półką zamykaną na

klucz - 4 szafki wiszące zamykane - 2 blaty z listwą przyblatową - 2 stoliki szklane zabiegowe - 2

zlewozmywaki jednokomorowe nakładane - 2 kozetki lekarskie - 2 taborety lekarskie - 1 fotel do pobierania

krwi - 2 lampy bakteriobójcze przenośne Krzesła: muszą spełniać normy PN-EN zgodnie z ustawą z dnia 12

grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, tj. między innymi normy PN-EN 1335-1:2004, PN-

EN 1335-2:2009, PN-EN 16139:2013-07 spełniały wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i

posiadały aktualne atesty higieniczne (lub świadectwa lub inne równoważne dokumenty potwierdzające,

zgodnie z obowiązującymi przepisami jakość produktu, wystawione przez niezależne podmioty uprawnione

do atestacji produktów), potwierdzające spełnienie normy PN-EN 16139:2013-07 określającej wymagania

wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa - wyrób musi spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa

użytkowania. Meble: muszą posiadać atest zgodności z normą: - PN-EN 14074 Meble biurowe – stoły, biurka

i meble do przechowywania – metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych - PN-EN 527-2

Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa - PN-EN 527-3

Meble biurowe – stoły robocze i biurka – część 3: metody oznaczania stateczności i wytrzymałości

mechanicznej konstrukcji Biurko musi posiadać atest higieniczny na cały produkt.
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 33192000-2

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:

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Parametry techniczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: wyposażenie sal rehabilitacji i integracji sensorycznej

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:W ramach

zamówienia, Zamawiający oczekuje dostarczenia następujących produktów: - 3 stoły rehabilitacyjne

BOBATH - 1 komplet zestawu do korekcji wad postawy - 1 wózek sprzętowy z osprzętem do rehabilitacji - 4

materace rehabilitacyjne 3 częściowe, składane (wysokość: 5 cm, szerokość: 80 cm, długość: 180 cm) - 8

materace rehabilitacyjne 3 częściowe, składane (wysokość: 5 cm, szerokość: 100 cm, długość: 195 cm)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. -

8 mat gimnastycznych do ćwiczeń rehabilitacyjnych - 10 poduszek równoważnych obustronnych - 1 ścieżka

sensoryczna - 4 panele sensoryczne - 1 huśtawka w kształcie opony - 1 huśtawka w kształcie grzybka - 1

platforma podwieszana - 2 hamaki terapeutyczne - 1 materac z granulatem - 1 kładka do ćwiczeń
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równoważnych - 3 maty a kolcami typu jeż - 1 ścieżka dużych kamieni - 1 maglownica - 1 deska rotacyjna

kwadratowa - 1 deska sensoryczna - 1 beczka sensoryczna - 1 zestaw do treningu zapachowego - 4 poduszki

sensoryczne - 2 piłki rehabilitacyjne kolczaste średnica 75 - 2 piłki rehabilitacyjne kolczaste średnica 55 - 2

piłki rehabilitacyjne w kształcie fasoli - 1 falista zjeżdżalnia rolkowa - 1 drabinka rehabilitacyjna - 1 ścianka

wspinaczkowa drewniana - 1 pufa – tunel sensoryczny - 1 pedał samobieżny – kordonka - 1 trampolina

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39130000-2, 33192000-2

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:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-08-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Parametry techniczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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