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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iczmp.edu.pl

Łódź: ZP/66/2016 - usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu CZMP
Numer ogłoszenia: 61220 - 2016; data zamieszczenia: 17.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" , ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/66/2016 - usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu CZMP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZP/66/2016 - usługa polegająca na wykonaniu przeglądów i diagnostyki uszkodzenia w przypadku awarii aparatury medycznej dla Instytutu CZMP
Pozycja - 1. ZN 31-2015 Naprawa aparatu: Mikrocusa - uchwyt do selektora firmy Erbe 1 szt. W zakres usługi wchodzi :
a)-odebranie od zamawiajacego aparatu
b)- zwrot do zamawiajacego aparatu
c)-lokalizacja uszkodzeñ I naprawa sondy 254 kHz typu 20131-048
d)-naprawa sladu przetwornika i szczelności
e)-wymiana koncówki roboczej
f)-przegląd aparatu -1 naprawa + przegląd
Pozycja - 2.TIP 32-2016 Przeglag aparatu do usówania zaćmy Infiniti Vision System Ozil -1szt. Usługa obejmuje dojazd , oraz części niezbedne do wykonania przegladu. - 1 przegląd
Pozycja - 3.ZN 70-2016 Naprawa aparatu UDT Brael 300 -1 sztuki
Opis uszkodzenia : Trzeszczy i przerywa ,bardzo słabo słychać tony - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 4. ZN 158-2016 Naprawa głowic od aparatu UDT Brael -2 sztuki
Opis uszkodzenia : Trzeszczy i przerywa , nie słychać tonów - 1 naprawa
Pozycja - 5. ZN 156-2016
Naprawa głowicy TOCO o sn: 2264laxa7up8171p aparatu KTG Corometrix
Opis uszkodzenia : uszkodzone przewody głowicy - 1 naprawa
Pozycja - 6. ZN 126-2016 DIAGNOSTYKA aparatu KTG Philips typ SERIES 50A
Opis uszkodzenia :
Nie działa drukarka papieru - 1 diagnostyka
Pozycja - 7. ZN 125-2016 Diagnostyka głowicy aparatu KTG Philips typ M2726A (telemetryczna)
Opis uszkodzenia : Nie działa - głucha , nie odbiera tonów - 1 diagnostyka
Pozycja - 8. ZN 157-2016 , ZN 100-2016
Naprawa głowicy aparatu KTG Philips typ M1356a
Opis uszkodzenia :
-1) Nie działa - głucha , nie odbiera tonów
-2) Nie działa - głucha , uszkodzony kabel - 1 naprawa
Pozycja - . ZN 25-2016 c. poz.1
Naprawa aparatu KTG Sonicaid Team -1szt sn: t151805p z drukarką i głowicą toco.
W zakres usługi wchodzi :
a)-diagnostyka
b)-naprawa ekranowania
c)-rekonfiguracja oprogramowania
d)-nalepka TOCO
e)-regulacja mechanizmu napędu drukarki
f)-czyszczenie głowicy termicznej
g)-przegląd aparatu -1 naprawa + przegląd
Pozycja - 10. ZN 25-2016 c. poz.2
Naprawa aparatu KTG Sonicaid Team -1szt sn:739fx0200089-08 z głowicą toco.
W zakres usługi wchodzi :
a)-diagnostyka
b)-naprawa zasilacza
c)-naprawa napędu drukarki
d)-regulacja przesuwu papieru
e)-czyszczenie głowicy termicznej
f)-naprawa głowicy toco
g)-wymiana kabla głowicy toco
h)-kabel głowicy
I)-odgiętka kabla głowicy
j)-nalepka Toco
k)-przegląd - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 11. ZN 25-2016 c. poz.3
Naprawa aparatu KTG Sonicaid Team -1szt sn:t151805p z drukarką i głowicami toco i cardio .
W zakres usługi wchodzi :
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a)-diagnostyka
b)-czyszczenie ,dezynfekcja
c)-rekonfiguracja oprogramowania
d)-naprawa napędu drukarki
e)-regulacja przesuwu papieru
f)-czyszczenie głowicy termicznej
g)-naprawa głowicy toco- skalowanie
h)-naprawa głowicy cardio - regulacja
i)-regeneracja płyty głównej KTG Team
j)-odgiętka kabla głowicy
k)-nalepka Toco
l)-przegląd - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 12. ZN 25-2016 b
Naprawa aparatu KTG Sonicaid Team -1szt sn: 738xb01317525-09 z drukarką i dwoma głowicami :toco oraz Cardio.
W zakres usługi wchodzi :
a)-naprawa ekranowania
b)-rekonfiguracja oprogramowania
c)-naprawa głowicy Cardio wraz z kalibracją oraz wymiana kabla
d)-naprawa głowicy Toco , wymiana kabla wraz z kalibracja
e)-wymiana gumowych nóŜek aparatu
f)-kabel z wtyczką do głowicy Cardio
g)-kabel z wtyczką do głowicy Toco
h)-nalepka TOCO
i)-Odgiętka kabla
j)-przegląd aparatu - 1 naprawa + przegląd
Pozycja -13.ZN 25-2016 a
Naprawa aparatu KTG Sonicaid Team 1szt 738xb0131737-09 z drukarka i dwoma głowicami :toco oraz Cardio.
W zakres usługi wchodzi :
a)-lokalizacja uszkodzeń
b)-wymiana wyświetlacza
c)-naprawa ekranowania
d)- rekonfiguracja oprogramowania
e)-przegląd aparatu
f)-wyświetlacz Team
g)-znacznik ruchu płodu dokupienie - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 14. TIP 658-a-2015 - ZN-435-2015
Naprawa Gastroskopu GIF -160 [sn:2419894] firmy Olympus 1 szt.
Wykryte uszkodzenia:
a)-kanał biopsyjny nieszczelny - aparat zalany - do suszenia
b)-kanał biobsyjny nieszczelny - do wymiany
c)-zawory nieszczelne - do wymiany
g)-konieczna regulacja sys. odchylania kątowego
j)-do wymiany nasadka wodoszczelna
k)-jakość soczewek - uszkodzona czapka -do wymiany
l)-przegląd aparatu -1 naprawa + przegląd
Pozycja - 15. ZN 820-2015
Naprawa Gastroskopu GIF -160 sn:2419894 firmy Olympus 1 szt.
Wykryte uszkodzenia:
a)-kanał biopsyjny nieszczelny - aparat zalany - do suszenia
b)-wytarte gniazdo odsysania - do wymiany
c)-kanał biobsyjny nieszczelny - do wymiany
d)-zawory nieszczelne - do wymiany
e)-zespół pokręteł do czyszczenia i wymiany
f)-zespół napędu do czyszczenia
g)-konieczna regulacja sys. odchylania kątowego
h)-osłona końcowki skrętnej - do wymiany
i)-pancerz wgłębnika do wymiany karby i zagniecenia
j)-do wymiany nasadka wodoszczelna
k)-jakość soczewek - uszkodzona czapka -do wymiany
l)-przegląd aparatu - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 16. TIP 14-2016
Naprawa pompy infuzyjnej strzykawkowej firmy B.Braun Perfusor Space [ sn 195342] - 1 szt.
W zakres usługi wchodzi :
a)-kompletny napęd PSP , zielone lampki
b)-zaślepka
c)-koszty przesyłki zwrotnej
d)-przegląd - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 17. ZN 108-2016-a
Naprawa 1 szt foteli ginekoloicznych FGU1.
W zakres usługi wchodzi :
1):
a)-lokalizacja uszkodzenia
b)-transport aparatow w obie strony
c)-czyszczenie i naprawa układu podnośnika i siłownikow z wymianą wszystkich uszczelniaczy , toczków,grzybków zaworów i oleju.
d)Zdemontowanie tapicerki i tapierowanie nową tapicerką
e)-Przegląd - 1 naprawa + przegląd
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Pozycja - 18. ZN 108-2016 -b
Naprawa 1 szt foteli ginekoloicznych FGU1. W zakres usługi wchodzi :
1):
a)-lokalizacja uszkodzenia
b)-transport aparatow w obie strony
c)-czyszczenie układu podnośnika i siłownikow
d)Zdemontowanie tapicerki i tapierowanie nową tapicerką
e)-Przegląd - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 19. TIP 367-2015-2016
Naprawa diatermii Vapr III firmy Jonson&Jonson 1 szt.
W zakres usługi wchodzi :
a)-ewentualny transport aparatu do i z serwisu
b)-diagnostyka
c)-naprawa elektroniki i kalibracja
e)-przegląd - 1 naprawa + przegląd
Pozycja - 20. Przeglag aparatu: Audiometr diagnostyczny Zelmed z roku 1989. sn:AAD80 - 1szt - 1 przegląd
Pozycja - 21. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna Ascor (dwutorowa) typ AP 22 - 5szt - 5 przegląd
Pozycja - 22. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna Ascor Ap23 - 2 przegląd
Pozycja - 23. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna f. Ascor - 2 torowa tpu:SEP 21S - 2 przegląd
Pozycja - 24. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna (jednotorowa) Ascor typu: Sep 11-s - 2 przegląd
Pozycja - 25. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna (jednotorowa) Ascor typu:AP 14 - 2 przegląd
Pozycja - 26. Przeglag aparatu: Pompa infuzyjna (dwutorowa) Ascor typu:AP 24 - 2 przegląd
Pozycja - 27. Przeglag aparatu: Pulsokrymetr MARS 2001 - Novamertix model 2001 Pulse -2szt - 2 przegląd
Pozycja - 28. Przeglag aparatu: Pulsokrymetr nelcor nbp 290 - 2 przegląd
Pozycja - 29. Przeglag aparatu: Pulsokrymetr nelcor N 550 2szt - 2 przegląd
Pozycja - 30. Przeglag aparatu: defibrylator Philips typu:Heart Start MRX - 2 przegląd
Pozycja - 31. Przeglag aparatu: Defibrylator -INNOMED typu :CA-200B - 1 przegląd
Pozycja - 32. Przeglag aparatu: Defibrylator -LifePack 12 - 1 przegląd
Pozycja - 33. Przegląd aparatu: Sródoperacyjny przewoźny tomograf komputerowy, Neurologica Corporation typu: NL 3000 Ceretom z roku 2009 sn: 3088419 - 1 przegląd
Pozycja - 34. Przegląd aparatu:Ssak (zestaw odsysający) Bacti-Trap - 2 szt - 2 przegląd
Pozycja - 35. Przegląd aparatu:Ssak (zestaw odsysający) Mevacs M20 - 2 przegląd
Pozycja - 36. Przegląd aparatu: Ssak elektryczny -Ca-mi typu: New Hospivac 350 z roku 2009 - 2 przegląd
Pozycja - 37. Przegląd aparatu: Przyrząd ssący WAN-M2 - 4 przegląd
Pozycja - 38. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna objętościowa typu: B.BRAUN Infusomat- Space 8713050 - 10szt - 10 przegląd
Pozycja - 39. Przegląd aparatu: POMPA INFUZYJNA TERUMO te 331[wraz z wymianą akumulatorów] - 10 szt - 10 przegląd
Pozycja - 40. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Mindray MEC 1200 - 4szt - 4 przegląd
Pozycja - 41. Przegląd aparatu: Kardiomonitor MR INVIVO - 1 przegląd
Pozycja - 42. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Philips Intelivue MP30- M8002A - 2 przegląd
Pozycja - 43. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Philips Intelivue TK MP 2 Philips - 1 przegląd
Pozycja - 44. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Philips Intelivue MP2 z ekranami dotykowymi - 6 przegląd
Pozycja - 45. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Philips MP70 - 5 szt - 5 przegląd
Pozycja - 46. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna Pilot - 7szt - 7 przegląd
Pozycja - 47. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna PLUM A+ - 3szt - 3 przegląd
Pozycja - 48. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna Asena Alaris - 3szt - 3 przegląd
Pozycja - 49. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna AITECS SP12S- 3szt - 3 przegląd
Pozycja - 50. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna -Siringe 12-s - 1 przegląd
Pozycja - 51. Przegląd aparatu: Pompa infuzyjna Medima S1- S2 - 39szt - 39 przegląd
Pozycja - 52. Przegląd aparatu: Sssak elektryczny przenośny V7 AC -2szt - 2 przegląd
Pozycja - 53. Przegląd aparatu: Ultradźwiękowy detektor tętna Brael UDT-300 -2szt - 2 przegląd
Pozycja - 54. Przegląd aparatu: Kardiomonitor Drager Infinity Delta z 2009 - 1 przegląd
Pozycja - 55. Przegląd aparatu: Aparat EKG (Elekktrokardiograf) Philips - Pagewriter typu :TC 50 (moduł EKG CN 31327792) - 1 przegląd
Pozycja - 56. Przegląd aparatu: Respirator Bennett 840 (10 K) - 12 przegląd
Pozycja - 57. Przegląd aparatu: Respirator Benet 7200 [a] - 1 przegląd
Pozycja - 58. Przegląd aparatu: Respirator Hamilton Medical model 161001 typ :C1 - 1 przegląd
Pozycja - 59. Przegląd aparatu: USG Aloka (ALPHA 6,ALPHA 7 ,ProSound SSD 3500sx) - 1 przegląd
Pozycja - 60. Przegląd aparatu: Sterylizator Gazowy, AMSCO Eagle 3015 / 3017 Steris. Zgodnie z zaleceniami producenta. - 1 przegląd
Pozycja - 61. Regeneracja narzędzi chirurgicznych
W zakres usługi wchodzi :
weryfikacja narzędzi
demontaŜ
czyszczenie, mycie
szlifowanie i polerowanie całej powierzchni instrumentu
matowanie
naprawa (ostrzenie z zachowaniem prawidłowej geometrii ostrza , przywrócenie oryginalnego kształtu, złocenie )
wymiana części zamiennych zgodnych z najwyŜszymi standardami
wymianę wkładek z węglika spiekanego poprzez hartowanie i lutowanie w próŜni (imadła, kleszcze dystalne)
przywrócenie złocenia lub części uchwytu
ustawianie pracy instrumentu (chwytu, cięcia, itp.)
testy funkcyjne (zgodnie z procedurą technologiczną dla nowych narzędzi)
konserwacja
pasywacja chemiczna
trwałe znakowanie laserowe i elektrochemicznie ( symbol, Data-Matrix Code , dodatkowe oznakowanie na Ŝyczenie klienta)
Dłuta płaskie - 25 regeneracja
Dłuta wklęsłe; osteotomy , raspator - 25 regeneracja
Imdła chirurg. Z twardą wkladką - 30 regeneracja
Imadła chirurg. Zwykłe - 30 regeneracja
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Imadło tw wkł z przekłdnią - 20 regeneracja
Kl do cięcia gipsu - 2 regeneracja
Kleszcze przekł. Do cięcia drutu - 5 regeneracja
Kleszcze Do cięcia drutu Kirschnera - 10 regeneracja
Kleszcze Do cięcia Ŝeber - 2 regeneracja
Kleszcze Do trzymania kości - 2 regeneracja
Kleszcze jelitowe - 5 regeneracja
Kleszcze porodowe - 2 regeneracja
Kleszczyki naczyń/ atraumatyczne - 25 regeneracja
Kleszczyki naczyń/ róŜne - 25 regeneracja
Kleszczyki preparacyjne - 25 regeneracja
Koło operacyjne - 2 regeneracja
Końcówki ssące - 10 regeneracja
ŁyŜeczki kostne - 5 regeneracja
młotki - 4 regeneracja
młotki chromowane - 4 regeneracja
narzędzia laparoskopowe - kleszczyki - 10 regeneracja
NoŜe Bekmana - 10 regeneracja
NoŜyczki do gipsu - 2 regeneracja
NoŜyczki preparacyjne - 50 regeneracja
NoŜyczki specjalne kątowe - 10 regeneracja
NoŜyczki wieloczynnościowe - 50 regeneracja
NoŜyczki z twardą wkładką - 10 regeneracja
Odgryzacze kostne - 3 regeneracja
Odgryzacze kostne /Kerrisony - 2 regeneracja
Retraktor - 2 regeneracja
Rozwieracze do ran - 10 regeneracja
Rozwieracze do ran przegubowe - 10 regeneracja
Skrobaczki ginekologiczne - 30 regeneracja
Szczękorozwieracz/roser - 2 regeneracja
Wiertła - 30 regeneracja
Imadła mikrochirurgiczne - 10 regeneracja
Kleszczyki laparoskopowe mikrochirurgiczne - 10 regeneracja
NoŜyczki Laparoskopowe mikrochirurgiczne - 3 regeneracja
NoŜyczki mikr - Vannas; Wecker - 6 regeneracja
NoŜyczki mikrochirurgiczne - 10 regeneracja
Pincety mikrochirurgiczne typ Coliber - 5 regeneracja
Pozycja -62. Przegląd sześcio-miesięczny (po 6 miesiącach) aparatu: Inkubator Caleo firmy Drager -1 przegląd
Przegląd sześcio-miesięczny (po 12 miesiącach) aparatu: Inkubator Caleo firmy Drager z wymianą zestawu przeglądowego - 1 przegląd
Pozycja - 63. Przegląd aparatu: Inkubator otwarty Panda Warmer - 3 przegląd
Pozycja - 64. ZN-77-2016
Naprawa stołu operacyjnego AXIS 300 Schaerer nr 165321-196416-12-K00150-N - 1 naprawa + przegląd.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9, 50.42.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 64.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iŜ Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeŜeli wykaŜe, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu naprawy lub przeglądu sprzętu medycznego i udokumentuje, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie o podwykonawstwie - w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Termin wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia częściowego - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy;
2. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej;
3. zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy;
4. zmiany terminu obowiązywania umowy, w szczególności w przypadku niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iczmp.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul. Rzgowska 281/289, pawilon A (GinekologicznoPołoŜniczy), poziom 0, pokój Nr 15.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2016 godzina 12:00, miejsce: Samodzielnej Sekcji Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź ul.
Rzgowska 281/289, pawilon A (Ginekologiczno-PołoŜniczy), poziom 0, pokój Nr 15.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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