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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363866-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Urządzenia medyczne
2019/S 148-363866

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
7342559820
ul. Staszica 1
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Janur
Tel.:  +48 184434545
E-mail: zp@pwsz-ns.edu.pl 
Faks:  +48 184434608
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwsz-ns.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns

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 stanowiącego wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) IV
Numer referencyjny: ZP.382-22/19

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zp@pwsz-ns.edu.pl
http://www.pwsz-ns.edu.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns
https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_ns
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33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
2. W skład zamówienia wchodzą:
1) część I — dostawa fantomów BLS, ALS;
2) część II — dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem
wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem
wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego pomieszczenia kontrolnego oraz wyposażenia audio-video i
prezentacyjnego i komunikacyjnego sali OSCE.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I — dostawa fantomów BLS, ALS
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300
Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej
„sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnych, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w Arkuszu stanowiącym załącznik nr 9.1 do specyfikacji.
2. Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy
jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
3. W skład zamówienia w zakresie części I wchodzą:
1) fantom BLS osoby dorosłej;
2) fantom BLS dziecka;
3) fantom BLS niemowlęcia;
4) zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej;
5) zaawansowany fantom PALS dziecka;
6) zaawansowany fantom PALS niemowlęcia;
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7) plecak ratowniczy.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, bez wad i uszkodzeń.
Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r. o
systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 r. poz. 155.) do każdej pozycji w danej części zamówienia (o ile sprzęt
takie dokumenty posiada).
6. W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze
strony Zamawiającego.
7. Zasady gwarancji:
1) Wykonawca udziela gwarancji tylko dla sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z treścią
arkusza — załącznik nr 9.1 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;
2) gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca — jeśli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na
warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy;
3) szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja — od najważniejszych dokumentów):
a) arkusz (załącznik nr 9.1 do specyfikacji);
b) wzór umowy (załącznik nr 2 do specyfikacji);
c) specyfikacja;
d) dokument Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.03.00-IP.05.00-004/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Pozostałe dokumenty znajdują się w dokumentacji przetargowej w tym Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Część II — dostawa symulatorów wysokiej wierności wraz ze stanowiskiem sterowania, zestawem wyposażenia
prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności oraz zestawem...
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38970000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, budynek G, 33-300
Nowy Sącz

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Monoprofilowego
Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zwanego dalej
„sprzętem”, o parametrach określonych w Arkuszu lub równoważnym, tzn. o parametrach nie gorszych niż
przedstawione w Arkuszu stanowiącym załącznik nr 9.2 do specyfikacji.
2. Udzielenie zamówienia jest niezbędne w celu realizacji projektu „Program rozwojowy na rzecz poprawy
jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach V Osi Priorytetowej Wsparcie dla obszarów zdrowia, Działanie
5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.
3. W skład zamówienia w zakresie części II wchodzą:
1) wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator pacjenta dorosłego;
2) wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator dziecka;
3) wysokiej wierności, bezprzewodowy symulator niemowlęcia;
4) sprzęt oraz oprogramowanie audio-video (AV) na potrzeby archiwizacji i debriefingu;
5) zestaw wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego sali pielęgniarskiej wysokiej wierności;
6) zestaw pomieszczenia kontrolnego;
7) zestaw wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego oraz system audio-video sali OSCE.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji oraz wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji.
5. Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, bez wad i uszkodzeń.
Urządzenia muszą posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 30.8.2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2019 roku poz. 155) do każdej pozycji w danej części zamówienia o ile
sprzęt takie dokumenty posiada.
6. W momencie dostawy sprzęt winien być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji ze
strony Zamawiającego.
7. Zasady gwarancji:
1) Wykonawca udziela gwarancji tylko dla tego sprzętu, dla którego Zamawiający tego wymaga (zgodnie z
treścią Arkusza — załącznik nr 9.2 do specyfikacji); na pozostały sprzęt Wykonawca może udzielić gwarancji;
2) gwarantem dla Zamawiającego jest Wykonawca — jeżeli producent sprzętu nie zapewnia gwarancji na
warunkach wymaganych przez Zamawiającego, obowiązek spełnienia warunków Zamawiającego spoczywa na
Wykonawcy.
3) Szczegółowe zasady gwarancji określa (gradacja — od najważniejszych dokumentów):
a) arkusz (załącznik nr 9.2 do specyfikacji);
b) wzór umowy (załącznik nr 2 do specyfikacji);
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c) specyfikacja;
d) dokumenty Wykonawcy, w tym dokumenty gwarancyjne producenta sprzętu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Pozostałe informacje znajdują się w dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków JEDZ, stanowiącym załącznik nr 3
do specyfikacji.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków JEDZ, stanowiącym załącznik nr 3
do specyfikacji.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków JEDZ, stanowiącym załącznik nr 3
do specyfikacji.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy są określone w dokumentacji zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium przed terminem składania ofert w formie określonej w
dokumentacji przetargowej w wysokości:
1) dla części I — 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100);
2) dla części II — 21 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
2. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej — dokument potwierdzający
dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty w formie elektronicznej.
3) w przypadku wadium wnoszonego w inny niż „pieniądz” dopuszczonych formach — wymagane jest
załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji / poręczenia w formie elektronicznej, opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2019

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

