
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego
Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp.
z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146726100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokratesa Starynkiewicza 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-015

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uczkin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uczkin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Centrum
Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45b5e340-812e-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00510153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019051/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przeglądy i serwis aparatury medycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
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Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- mini Portalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal poprzez Elektroniczną Skrzynkę
Podawczą:/uczkinspzoo/skrytkaESP
- poczty elektronicznej: zamowienia@uczkin.pl
Adres strony internetowej www.uczkin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu mini Portal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W
celu korzystania z systemu mini Portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z
dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z
urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu mini Portal może być ograniczony.
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu
TLS 1.2,
format danych oraz kodowanie mini Portal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
oznaczenia czasu odbioru danych –mini Portal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy,
integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:
Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,
Mozilla Firefox od wersji 15,
Google Chrome od wersji 20.
10.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi pralnicze dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
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postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego
danych osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane
w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UCZKIN/ZP-06/12/2022/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 14

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
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1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”
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1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
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4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
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Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
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gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
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2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:
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12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 
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1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
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a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
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1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.
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Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne wykonywanie w okresie 24 miesięcy przeglądów i serwisu aparatury medycznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50420000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
Cena - 90%
Czas reakcji na zgłoszenie - 10% 

1.1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:

K = KC + KR
gdzie:
K - liczba punktów oferty oceniane¡
KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena”
KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”

1.2. W kryterium ceny (KC) – 90 %
gdzie:
Cmin
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KC = ------------------------------ 90 % x 100
CO
KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto) 
CO – cena oferty oceniane¡
100 – współczynnik stały
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.

1.3. W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10% 
Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:

12 godziny 
KR = x 10% x 100
zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie

Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie
wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz.
1.4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3.
Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z
następującymi zasadami:
1) końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się
2) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.

2. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich.
3. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach
obcych.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru
a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

2. Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w
sposób szczególny.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeśli wykaże się posiadaniem
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż 50.000 zł.
1.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.3.1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, 
� że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykażą ze wykonują należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonują dla przedmiotu zamówienia określonego niniejszym postępowaniem - nie mniej niż 2 usługi odpowiadającej
swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.
Przez wykonaną usługę Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną w ramach danej umowy i odebraną przez
Zamawiającego lub odbiorcę jako należycie wykonaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia
prawdziwości przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie.
Uwaga:
1.3.1 Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00400142/01 z dnia 2022-10-19
2022-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie 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
(załącznik nr 5 do SWZ),
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn.
zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr załącznik nr 6 do SWZ)
3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w ust. 13 pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.
13 pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy.
6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie składane na
podstawie art.125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 PZP – załącznik nr 8 do SWZ
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2. pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku, gdy w
imieniu Wykonawcy działa osoba, której* umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych
(KRS/ CEIDG/ inny rejestr), (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie na podstawie art.125 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby.
4. oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 PZP – załącznik nr 8 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-29 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-27
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu mini Portal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu mini Portal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu mini Portal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu mini Portal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie mini Portal – Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, oznaczenia czasu odbioru danych –mini Portal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20. 10.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Usługi pralnicze dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie” prowadzonym w trybie podstawowym; 3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 74 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia Ogłoszenie nr 2022/BZP 00148619/01 z dnia 2022-05-06 2022-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na Ogłoszenie nr 2022/BZP 00400142/01 z dnia 2022-10-19 2022-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Ogłoszenie nr 2022/BZP 00389722/01 z dnia 2022-10-12 2022-10-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7) Wykonawca posiada: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: UCZKIN/ZP-06/12/2022/TP
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 14
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 13
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 14
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze oferty dla poszczególnych Pakietów Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena - 90% Czas reakcji na zgłoszenie - 10%   1.1.	Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała największą liczbę punktów obliczana wg wzoru:  K = KC + KR gdzie: K - liczba punktów oferty oceniane¡ KC - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Cena” KR - liczba punktów przyznanych ofercie oceniane¡ w kryterium „Czas Reakcji na zgłoszenie”  1.2.	 W kryterium ceny (KC) – 90 % gdzie: Cmin KC =	------------------------------ 90 % x 100 CO KC – liczba punktów przyznanych oceniane¡ ofercie w kryterium „Cena” C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)  CO – cena oferty oceniane¡ 100 – współczynnik stały Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.  1.3.	W kryterium Czas Reakcji na zgłoszenie (KR) - 10%  Obliczenie liczby punktów za kryterium „Czas Reakcji” nastąpi wg. wzoru:   12 godziny  KR = x 10% x 100 zaoferowany „Czas Reakcji” w badanej ofercie  Oferta wykonawcy, który zaoferuje „Czas Reakcji na zgłoszenie” dłuższy niż 48 godzin zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca nie wpisze żadnego „Czasu Reakcji na zgłoszenie” (w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy dopuszczalny Czas Reakcji tj. 48 godz. 1.4.	Łączna liczba punktów przyznana ofercie jest to ilość punktów otrzymana łącznie za kryteria wskazane w ust. 1.2 i 1.3. Zamawiający dokona oceny ofert, obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami: 1)	końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się 2)	końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.   Zamawiający przyzna punkty zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ.  2.	Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w złotych polskich. 3.	Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń związanych z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego w walutach obcych. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty: 1)	o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom w kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)	o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3)	o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  2.	Do oceny ofert zastosowanie mają przepisy art. 223-226 PZP.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, Ogłoszenie nr 2022/BZP 00400142/01 z dnia 2022-10-19 2022-10-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie 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 (załącznik nr 5 do SWZ), 2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr załącznik nr 6 do SWZ) 3. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 13 pkt. 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 13 pkt 4, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 6) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie składane na podstawie art.125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-29 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-29 09:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-27



