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Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,
woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń
medycznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych, ich montaż i uruchomienie wraz ze
szkoleniem personelu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków w podziale na 3 grupy: Grupa 1: poz. 1
Aparat USG (mniejszy) wraz z głowicami i osprzętem dla Oddziału GinekologicznoPołożniczego - 1 szt. poz. 2 Aparat USG (większy) wraz z głowicami i osprzętem dla
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - 1 szt. Grupa 2: Aparat USG wraz z głowicami i
osprzętem dla Oddziału Urologicznego - 1 szt. Grupa 3: Optyka urologiczna dla
Oddziału Urologicznego o parametrach opisanych w załącznikach o nazwie Zestawienie
parametrów technicznych, stanowiących załączniki 1.1., 1.2., 1.3. do niniejszej SIWZ. 2.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2015),
nierekondycjonowany, kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z
przeznaczeniem. 3. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez
uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat
jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),
zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych. 4. Aparaty USG muszą komunikować się z posiadanym przez Zamawiającego systemem
PACS/RIS za pomocą protokołu DICOM poprzez sieć LAN bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych
kosztów. Wykonawca ma zapewnić wszelkie niezbędne do takiego działania licencje i prace konfiguracyjne. 5.
Dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na
koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie max. 4 tygodni od podpisania umowy (dotyczy każdej grupy). 6. W ramach
zamówienia Wykonawca przeszkoli w siedzibie Zamawiającego: Grupa 1: ok. 20 osób Grupa 2: ok. 10 osób Grupa
3: ok. 3 osoby w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia oraz 2 techników w zakresie obsługi i wstępnego
serwisowania przedmiotu zamówienia. Cykl szkoleń rozpocznie się w dniu dostawy przedmiotu zamówienia i
zakończy po przeszkoleniu wszystkich wskazanych powyżej osób. 7. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony
przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy od daty dostawy i uruchomienia przedmiotu zamówienia
potwierdzonego protokołem odbioru (dotyczy każdej grupy). 8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania min. 2 przeglądów okresowych, po jednym przeglądzie na każde 12 miesięcy. Po każdym przeglądzie
Wykonawca zobowiązany będzie do wydania świadectwa sprawności i dokonania odpowiedniego wpisu w
paszporcie technicznym urządzenia (o ile taki posiada). W ciągu roku po zakończonym okresie gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania min. 1 przeglądu pogwarancyjnego wliczonego w cenę oferty.
9. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) wymagania dotyczące serwisu (dotyczy grupy 1, 2, 3
- tylko kosze): Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski;
Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgodnie z art. 90 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 ze zm. ). Ponadto na każde żądanie Zamawiającego w
nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje
pracowników wykonujących prace serwisowe; możliwość zgłoszeń 24 godz/dobę, 365 dni/rok; czas podjęcia
naprawy: nie dłużej niż 48 h od momentu zgłoszenia; maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania
napraw nie może przekroczyć: 5 dni od chwili zgłoszenia; naprawa przedłuża gwarancję o czas naprawy;
Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego urządzenie zastępcze, gdy przewidywany lub faktyczny czas
naprawy przekroczy 5 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii, dostawa urządzenia zastępczego nastąpi najpóźniej
w piątym dniu od zgłoszenia (nie dotyczy grupy 3). b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi
przedmiotu zamówienia w języku polskim w wersji papierowej oraz paszport techniczny w dniu dostawy (nie
dotyczy grupy 3)..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta zawierająca całość przedmiotu zamówienia powinna być zabezpieczona
wadium w wysokości: 14.400,00 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych). Wadium dla poszczególnych
grup wynosi: dla grupy 1: 8.000,00 zł dla grupy 2: 4.000,00 zł dla grupy 3: 2.400,00 zł 2. Wadium musi być
wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002 b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do
oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
Wadium - Dostawa urządzeń medycznych (ZP 34/2015) grupa_ W pozostałych przypadkach (pkt. VII.3. b, c, d, e)
wymagane jest dołączenie do oferty potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu stanowiącego
zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie zszywając go z nią. 5.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego. 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w
którym Wykonawca jest związany ofertą. 7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest
sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą,
zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.
46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy. 8. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium: 1) Wszystkim Wykonawcom,
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VII.9.1. SIWZ; 2)
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego; 3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w
przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę. 9. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy: 1)
Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY
BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
 inne dokumenty
1. Dokumenty zawierające informację o parametrach technicznych oferowanych urządzeń, w języku
polskim, w wersji papierowej. 2. Dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia zostały
dopuszczone do obrotu na terenie RP na mocy obowiązujących przepisów, tj. posiadają wpisy i
świadectwa wydane przez uprawnione organy, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679).: a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas
wyrobu medycznego), b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I
sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia
zamówienia zobowiązany jest do złożenia wszystkich wskazanych w pkt. VI.B ppkt 1-5 SIWZ oświadczeń oraz

dokumentów. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj.
przedsiębiorców podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą
wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin realizacji zamówienia - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków,pawilon C, pokój nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.10.2015 godzina
11:00, miejsce: Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie
66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Grupa 1.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: poz. 1 Aparat USG (mniejszy) wraz z
głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - 1 szt. poz. 2 Aparat USG (większy) wraz
z głowicami i osprzętem dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik 1.1. do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin realizacji zamówienia - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Grupa 2.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat USG wraz z głowicami i
osprzętem dla Oddziału Urologicznego - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
1.2. do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin realizacji zamówienia - 5
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Grupa 3.
 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Optyka urologiczna dla Oddziału
Urologicznego 10 sztuk optyk urologicznych (1 x optyka 0; 1 x optyka 70; 8 x optyka 30) wraz z 10 sztukami
koszy do mycia, dezynfekcji, sterylizacji i bezpiecznego transportu optyk Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik 1.3. do SIWZ Zestawienie parametrów technicznych.
 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0.
 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. Termin realizacji zamówienia - 5
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