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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:5191-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupsk: Urządzenia medyczne
2021/S 005-005191

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
E-mail: zampub@apsl.edu.pl 
Tel.:  +48 598405206
Faks:  +48 598405380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w Słupsku
Numer referencyjny: ZP/20/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego, fantomów i trenażerów dla Akademii Pomorskiej w 
Słupsku.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3.1–3.4 do 
SIWZ:
— pakiet nr 1 – fantomy,
— pakiet nr 2 – trenażery,
— pakiet nr 3 – sprzęt medyczny,
— pakiet nr 4 – videolaryngoskop oraz oświetlacz naczyniowy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 129 568.22 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – fantomy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000 Symulatory szkoleniowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.1 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia 
składają się następujące elementy:
Pakiet nr 1:
1) fantom do karmienia przez zgłębnik NG, OG, PEG – 1 szt.;
2) symulator chester chest + skóra wymienna – 1 szt.;
3) model niewydolności tętniczej kończyny dolnej – 1 szt.;
4) model niewydolności tętniczej kończyny dolnej – 1 szt.;
5) ramię do iniekcji geriatryczne + skóra wymienna – 1 szt.;
6) zestaw imitacji ran – 1 kpl.;
7) zestaw imitacji ran u noworodków – 1 kpl.;
8) trenażer do badania oka – 1 szt.;
9) trenażer do nauki badania ucha – 1 szt.;
10) trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć domięśniowych – 2 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich;
b) był wyprodukowany po 1 stycznia 2020 r.;
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego 
oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. 
POWR.05.03.00-00-0089/17 ze zm. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – trenażery
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34152000 Symulatory szkoleniowe
38970000 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.2 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia 
składają się następujące elementy:
Pakiet nr 2 – trenażery:
1) trenażer – dostępy do naczyniowe obwodowe – 3 szt.;
2) ramię do iniekcji 1 szt.;
3) trenażer do badania brzucha – 1 szt.;
4) skóra wymienna i żyły do ręki do nauki wenopunkcji – 3 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich;
b) był wyprodukowany po dniu 1 stycznia 2020 r.;
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

08/01/2021 S5
https://ted.europa.eu/TED

3 / 10



Dz.U./S S5
08/01/2021
5191-2021-PL

4 / 10

„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego 
oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. 
POWR.05.03.00-00-0089/17 ze zm. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – sprzęt medyczny
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.3 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia 
składają się następujące elementy:
Pakiet nr 3 – sprzęt medyczny:
1) stojak na kroplówki – 7 szt.;
2) torba do zestawu triage na paski – 1 szt.;
3) pompa do żywienia dojelitowego – 1 szt.;
4) zgrzewarka do pakietów medycznych – 1 szt.;
5) termometr elektroniczny bezkontaktowy – 4 szt.;
6) ubranie operacyjne jednorazowe – 2 kpl.;
7) fartuchy chirurgiczne wielokrotnego użytku – 2 szt.;
8) mata piankowa – 12 szt.;
9) zasilacze do pompy – 2 szt.;
10) uchwyt do pompy – 2 szt.;
11) czujnik do pompy – 1 szt.;
12) haki do deski ortopedycznej – 4 szt.;
13) miarka centymetrowa do pomiaru obwodu ciała – 2 szt.;
14) płyn do czyszczenia chromu – 1 l;
15) płyn do usuwania etykiet, kleju – 1 l;
16) mobilny ultrasonograf – 1 szt.;
17) plastikowy goniometr – 1 szt.;
18) nebulizator – 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich;
b) był wyprodukowany po dniu 1 stycznia 2020 r.;
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego 
oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. 
POWR.05.03.00-00-0089/17 ze zm. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – videolaryngoskop oraz oświetlacz naczyniowy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000 Różne urządzenia i produkty medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3.4 do SIWZ. Na przedmiot zamówienia 
składają się następujące elementy:
Pakiet nr 4:
1) videolaryngoskop – 1 szt.;
2) oświetlacz naczyniowy – 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt, objęty przedmiotem zamówienia:
a) był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był 
przedmiotem praw osób trzecich;
b) był wyprodukowany po dniu 1 stycznia 2020 r.;
c) spełniał wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
„Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego 
oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”, nr. 
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POWR.05.03.00-00-0089/17 ze zm. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 205-498368

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet nr 1 – fantomy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Simedu sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 10/4
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 65-066
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 53 581.48 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 47 819.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2 – trenażery

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
18/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Laerdal Medical Poland sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 6
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 40-241
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 186.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 420.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Pakiet nr 3 – sprzęt medyczny

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Bobimix Bartosz Bobkowski
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Choczewo
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 84-210
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 40 949.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 33 946.81 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Pakiet nr 4 – videolaryngoskop oraz oświetlacz naczyniowy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
07/12/2020

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Bobimix Bartosz Bobkowski
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 13
Miejscowość: Choczewo
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 84-210
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 189.36 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 14 382.41 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania podjętej czynności, do której zamawiający był 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

08/01/2021 S5
https://ted.europa.eu/TED

9 / 10

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S5
08/01/2021
5191-2021-PL

10 / 10

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 
ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
9. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o chylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części
10. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo 
zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/01/2021
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