Ełk, 2016-05-30
Sprawa Nr. 12/2016-DZP/PNO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 12/2016-DZP/PNO . Nazwa zadania:
Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń medycznych w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego – uprzednio zaadoptowanych przez Wykonawcę do wymogów urządzeń stanowiących
wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z p. zm.) 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ zawiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Adres zamawiającego
Kościuszki 30
Kod Miejscowość
19-300 Ełk
Telefon:
87 621-98-03
Faks:
87 621-98-07
adres strony internetowej
www.108spzoz.elk.pl
adres poczty elektronicznej
zp@108spzoz.elk.pl
Godziny urzędowania:
7:30 - 15:05
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.108spzoz.elk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (108
SzWzP SP ZOZ, Kościuszki 30, 19-300 Ełk Budynek 72 - Komenda Szpitala). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający
prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Opłata za udostępnienie Specyfikacji wynosi 0,50 za stronę oraz
pokrywa koszty druku oraz przekazania.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający oczekuje kompleksowego
wykonania przedmiotu zamówienia opisanego szczegółowo w Załączniku Nr. 3 do SIWZ – przez jednego
Wykonawcę.
2.

Każdy z Wykonawców może złożyć w postępowaniu jedną ofertę na wykonanie całego Zadania.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń medycznych w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego – uprzednio zaadoptowanych przez Wykonawcę do
wymogów urządzeń stanowiących wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej.
3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Arkusz Techniczny.
Wykonawca gwarantuje, ze zaoferowane urządzenia medyczne są fabrycznie nowe.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z urządzeniami medycznymi:
a. Instrukcje obsługi w języku polskim,
b. Wszelkie dokumenty i atesty wymagane obowiązującymi przepisami z art. 90 i 141 pkt. 1
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6maja 2008r.(Dz. U. Nr 81, poz. 484).
Wykonawca zobowiązany będzie do:
a. Kompleksowego („ pod klucz”) wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie: dostawy,
montażu oraz uruchomienia urządzeń medycznych w pomieszczeniach wskazanych przez
Zamawiającego-uprzednio zaadoptowanych przez Wykonawcę do wymogów dostarczonych
urządzeń, stanowiących wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej w 108 Szpitalu
Wojskowym w Ełku.
b. integracji dostarczonych ze sprzętem programów ze szpitalnymi systemami informatycznymi
(jeżeli będzie to konieczne).

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się w ramach ustalonej ceny do:
c. Przeszkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych osób wskazanych przez
Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne oraz pozostałe urządzenia niezbędne do przystosowania
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Szpitalu w Ełku, własnymi siłami i środkami, na koszt
własny w tym:

- Wykonać dostawę urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie hybrydowej sali
operacyjnej - kpl 1 ( poniżej):
- Angiograf ze stołem operacyjnym z wymiennym blatem szt.1
-Aparat do znieczulenia ogólnego szt.1
- Aparat USG walizkowy szt. 1
- Monitor funkcji życiowych szt. 7
- Łóżko dla ciężko chorych szt. 7
- Urządzenia zintegrowanego systemu operacyjnego Sali hybrydowej – w składzie:
- lampa operacyjna z kamerą HD szt. 1
- lampa operacyjna z osłoną szt. 1
- kolumna anestezjologiczna z windą szt. 1
- kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor szt. 1
wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych i wykończeniowych w istniejącej sali
operacyjnej – szczegółowy zakres prac opisano w Załączniku Nr.3 do SIWZ (Tabela).
- Formularz cenowy – stanowiący Załącznik Nr.2 do SIWZ – winien być wypełniony
oddzielnie dla urządzeń medycznych i prac adaptacyjnych . Do formularza ofertowego
stanowiącego Załącznik Nr. 1 do SIWZ należy przenieść wartości wymienione w Zał. Nr. 2.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy
przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza do składania ofert równoważnych o
parametrach techniczno – eksploatacyjno – użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa
prawna: art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych).
W przypadku złożenia oferty, w której zostanie zaoferowany asortyment o parametrach równoważnych –
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż oferta jest równoważna z opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca musi wskazać nazwę asortymentu równoważnego oraz wskazać (podać) dokumenty potwierdzające
równoważność rozwiązań tj. atesty polskie i europejskie, certyfikaty itp. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii
rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych rozwiązań oraz zadecyduje o ich równoważności. Przedstawienie w
ofercie towaru uznanego przez Zamawiającego za nie równoważny spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z
SIWZ. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 33100000-1 / Urządzenia medyczne
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia
podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku
zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) podwykonawców.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia oraz kompleksowe jego wykonanie.
 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
4.
5.
6.
7.

9.
a)

b)

Wymagania organizacyjne
Wykonawca musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679) potwierdzające iż urządzenie posiada
oznaczenie CE lub inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych (stosowne certyfikaty ; atesty ).
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę uprawnionych podmiotów wykonujących usługi

c)

d)

serwisowe na podstawie uzyskanej autoryzacji od producenta oferowanego sprzętu medycznego – podstawa
art. 90 ustawy z dnia 20-05-2010 r. o wyrobach medycznych - (Dz. U. nr 107, poz. 679)
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zobowiązań wynikających
z niniejszego zamówienia publicznego w tym między innymi odnoszących się do terminu realizacji,
gwarancji, serwisu, procedury odbioru wg wzoru umowy, która jest Załącznikiem Nr 9 i stanowi integralną
część niniejszego SIWZ.
PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA O
CHARAKTERZE ŚRODKA TRWAŁEGO (AKTUALNIE, KRYTERIUM WARTOŚCI DLA ŚRODKA
TRWAŁEGO TO CENA JEDNOSTKOWA MIN. 3 500,00 PLN).

10. Wymagania dot. Gwarancji i Serwisu – Zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
obowiązywania umowy.

Wymagany termin wykonania zamówienia 90 dni licząc od daty

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się ykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Zał. Nr.5 do
SIWZ).
2)

posiadania wiedzy i doświadczenia, Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co
najmniej jednego (1) zamówienia o zakresie podobnym do oferowanego w tym postępowaniu tj.
dostawa angiografu, rezonansu tomografu komputerowego o wartości co najmniej 4 mln. PLN
brutto ( cztery miliony złotych ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Zadanie
Dostawy urządzeń
medycznych, montaż i
prace adaptacyjne
pomieszczeń

Wartość dostaw i prac adaptacyjnych
( łącznie)

4.000.000,00 PLN.

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Zał. Nr. 5 do SIWZ).

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych( Zał.Nr.5 do
SIWZ)

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków
udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium:
1.

W niniejszym postępowaniu ustala się wadium w wysokości:
Zadanie Nr

1

Przedmiot zamówienia
Dostawa, montaż oraz uruchomienie urządzeń medycznych w
pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego – uprzednio
zaadoptowanych przez Wykonawcę do wymogów urządzeń
stanowiących wyposażenie hybrydowej sali operacyjnej.

Wartość wadium

45. 000,00 PLN.

Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
w terminie 2016.07.18 godz. 10:00, sposób przekazania: dołączyć do oferty.
2. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.
3. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Olsztyn nr 61 1130 1189 0025 0021 1720 0002 z adnotacją „WADIUM – 12/2016-DZP/PNO"
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym
Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej
kopercie.
9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium Wykonawca
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy.
13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1.

oferta, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji,

1.2.
1.3.
1.4.

oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
wniesiono poprawnie wadium,

3.

Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez
Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w
poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację:
punktacja 0-100 (100%=100pkt).

4.

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:

2.

Kryteria oceny ofert i ich wyboru

1.

Waga kryterium

1. Cena oferty(wszystkie koszty)

60%

2. Warunki: parametry techniczne

20%

3. Gwarancja, serwis

20%

Cena brutto (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia 60% – wg następującego wzoru:

x 100 x 60%
2.

Warunki: parametry techniczne 20% – wg następującego wzoru:

Pt = ( Ptob. : Ptm) x 20%
gdzie:
Ptob. - liczba punktów przyznana ofercie badanej
Ptm. - maksymalna liczba punktów – jest to suma największej, możliwej do uzyskania ilości punktów w
każdym parametrze podlegającym ocenie wg Załącznika Nr 3 do SIWZ spośród badanych ofert.
Ocena niniejszego kryterium zostanie dokonana na podstawie określonych parametrów podlegających ocenie w tabeli
(Załącznik Nr 3) tzn. najkorzystniejsza wartość parametru otrzyma maksymalną ilość wyznaczonych w tabeli punktów.
Po zsumowaniu, punkty uzyskane przez każdą z ofert zostaną podstawione do powyższego wzoru. Punktacja za
poszczególne parametry wyliczana będzie do dwóch miejsc po przecinku.

3.

Gwarancja, serwis 20% - wg wzoru jak wyżej( pkt. 2)
Wykonawca może zadeklarować dłuższy niż wymagany okres gwarancyjny na lampę angiografu, któremu
Zamawiający przypisał odpowiednią punktację. Zasady punktacji przedstawiają się wówczas w sposób
następujący: 60 m-cy – 0 pkt.
Wartość największa – 20 pkt.
Pozostałe - proporcjonalnie
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.
1.
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną
ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednia mniejsza liczba punktów.
2.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów.

3.

Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego
oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.

5.

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług
zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród
ofert uznanych za ważne.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2016. 07. 18 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 22 Kancelaria Ogólna
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2016. 07.18 o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 4 Dział Zamówień Publicznych
XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Nie dotyczy
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna Nie dotyczy
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień
uzupełniających.
XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym: Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono
dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.
XVIII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz. U. UE: Ogłoszenie pierwotne o zamówieniu zostało
przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 2016-04-22; Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie – przekazane zostało do publikacji w
DUUE w dniu 30.05.2016r i zarejestrowane pod numerem referencyjnym( 2016-068357; 16-198694-001).
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