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Ogłoszenie

Numer

2020-802-5028

Id

5028

Powstaje w kontekście naboru

RPLD.02.03.01-IP.02-10-070/20 - Nowe obszary działalności ARGO PL

Tytuł

„Nowe obszary działalności ARGO PL”

Warunki zmiany umowy

1.�Umowa może ulec zmianie w szczególności w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia real-
izacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, wysokość 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.�Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są w przypadku: 
a)�działania siły wyższej (za siłę wyższą nie uznaje się np. warunków atmosferycznych adekwatnych do 
strefy klimatycznej miejsca inwestycji, strajków, zmiany cen surowców i materiałów, itp.),
b)�utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,
c)�zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub 
wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub 
odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia,
d)�zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub 
wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji 
lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji 
zamówienia,
e)�gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą lub 
Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na real-
izację zamówienia.
f)�zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze 
zmiany stanu faktycznego lub prawnego.
3.�Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiąza-
nia Zamawiającego do dokonania takich zmian w treści umowy, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 
Wykonawcy do ich dokonania.
4.�Zmiana umowy powinna nastąpić z uwzględnieniem wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności 
uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania umownego.
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Załączniki

1. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2020-09-13

Data ostatniej zmiany

2020-09-14

Termin składania ofert

2020-09-21

Planowany termin podpisania umowy

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

„ARGO PL” Sp. z o.o.
ul. dr. Seweryna Sterlinga  27/29
90-212 Łódź
NIP: 7252018658

Osoby do kontaktu

Marta  Jeziorna
tel.: 531 000 520
e-mail: m.jeziorna@argo-med.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Z a p y t a n i e   o f e r t o w e nr 2/COVID/2020

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołu zabiegowego na potrzeby realizacji projektu „Nowe 
obszary działalności ARGO PL” Celem głównym projektu jest rozwój usług medycznych w ARGO 
Centrum Medycznym. Zostanie on zrealizowany poprzez zakup niezbędnego sprzętu.

Przedmiotem zakupu będzie stół zabiegowy o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej:
1. Stół zabiegowy wersja lakierowana z co najmniej 3 segmentowym blatem
2. Konstrukcja stołu umożliwia monitorowanie pacjenta oraz wykonywanie zdjęć RTG w czasie 
trwania zabiegów i operacji
3. Przejezdna podstawa z centralną blokadą kół
4. Materaca oraz powierzchnie metalowe łatwe do czyszczenia i odporne na działanie środków 
dezynfekcyjnych
5. Wysokość blatu regulowana przy pomocy pompy nożnej
6. Regulacja płynna nachylenia oparcia pleców podnóżków podgłówka oraz pozycji Trendelenburga 
i anty-Trendelenburga
7. Ręczne odwodzenia podnóżków
8. odporne na działanie środków dezynfekcyjnych
9. Podpórka ręki – 2 sztuki
10. Podkolanniki – 2 sztuki

UWAGA: Z wymogów usunięto przystawkę ginekologiczną. Tożsame usunięcie odnosi się również do 
treści zapytania ofertowego w załączniku do ogłoszenia.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

33192230-3 Stoły operacyjne

Miejsca realizacji
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adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

Łódź

Gmina

Łódź-Śródmieście

Miejscowość

Łódź

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym, niezbędnym do realizacji zamówienia. 
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia). Wery-
fikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone przez 
Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku nr 3 
do Formularza Ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Oferta ze strony Wykonawcy musi być złożona na wzorze oferty - Formularzu ofertowym dołąc-
zonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania).
2.�Wykonawca ma obowiązek dołączenia do Formularza ofertowego:
a)�Oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego integralną część zapytania ofertowego (Załącznik 
nr 2 do niniejszego Zapytania);
b)�oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w tym posiadanie 
potencjału technicznego (załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania);

Typ

Dodatkowe warunki udziału
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Opis

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub 
osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
��uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
��posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
��pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
��pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobi-
enia, opieki lub kurateli. 
Weryfikacja spełnienia warunku: podstawę do oceny w/w warunku będzie stanowiło przedłożone 
przez Wykonawcę wraz z Formularzem Ofertowym oświadczenie Wykonawcy zawarte w załączniku 
nr 2 do Formularza Ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następu-
jące kryteria oceny:
a.�Kryterium 1�Cena�100 (100%)
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
a) Cena brutto

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
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-> 2020-09-14 - data opublikowania

-> 2020-09-21 - termin składania ofert

-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


