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Ogłoszenie nr 619058-N-2019 z dnia 2019-11-08 r. 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony: Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji 

serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w 

Częstochowie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie  

Nazwa projektu lub programu  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych Nie  

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 

których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 

ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, krajowy numer identyfikacyjny 

15158624700000, ul. ul. Mirowska  15 , 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 370 21 35, 

e-mail zp@zsm.czest.pl, faks 34 370 21 35. Adres strony internetowej (URL): www.zsm.czest.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które 

nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 

rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) Tak www.zsm.czest.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Tak www.zsm.czest.pl  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie Nie  

adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  

Nie Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak  

Inny sposób: Oferty należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej lub dostarczyć 

osobiście na wskazany adres.  

Adres: Sekretariat SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15, Pawilon 

G pokój nr 17  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 



2 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług przeglądów technicznych, 

konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym 

w Częstochowie Numer referencyjny: MSZ.ZP/3411/38/2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części: Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

wszystkich części Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem 

zamówienia jest Wykonywanie usług przeglądów technicznych, konserwacji serwisowych oraz napraw sprzętu i 

aparatury medycznej w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie. Usługi, polegać będą na: 

wykonywaniu przeglądów technicznych i konserwacji serwisowych urządzeń objętych niniejszą umową wraz z 

wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych przez producenta do wymiany w ramach przeglądów i 

konserwacji w celu dopuszczenia urządzeń do dalszego użytkowania, ocenie stanu technicznego urządzeń 

objętych niniejszą umową, naprawach urządzeń objętych niniejszą umową. Szczegółowy opis realizacji 

przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony 

na 253 pakiety asortymentowe (pakiety od nr 1 do 253), których szczegółowy podział oraz zakres wraz ilościami 

został określony w Formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym Załączniku nr 3 do SIWZ.  

II.5) Główny kod CPV: 50400000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

50420000-5 

50421000-2 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT: Waluta: PLN  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach: lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31  

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają 

wykluczeniu; Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz 

z ofertą oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 5 do SIWZ. 2)Spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące; a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 

należałoby przedstawić w sposób szczególny szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 

4 oraz Załącznika nr 7 do SIWZ. b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia warunków 

udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny. c) Zdolności 

technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 

należałoby przedstawić w sposób szczególny szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna 

warunek za spełniony na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru na Załączniku nr 

4 oraz Załącznika nr 7 do SIWZ. Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 

należałoby przedstawić w sposób szczególny. Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 
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należałoby przedstawić w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie 

przedłożonego wraz oświadczenia (Załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawcy w którym zagwarantuje, że; 1) 

posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do dokonywania napraw oraz przeglądów i oceny stanu 

technicznego urządzeń objętych umową, 2) poprzez wykonywanie usługi nie pogorszy się stan techniczny 

urządzeń, przez co urządzenia nie utracą ważności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa, 3) będzie 

wykonywać czynności przeglądowo - konserwacyjne i naprawcze z należytą starannością, zgodnie z 

właściwościami urządzenia/urządzeń/ objętych przedmiotem umowy, z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Do składanej oferty należy dołączyć: 1) 

Wypełniony i podpisany Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ 2) Wypełnione 

wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 4 do 

SIWZ. 3) Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na załączniku nr 5 

do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć 

pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi 

być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe 

pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy PZP. W 

przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest 

załączenie dokumentu pełnomocnictwa (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z 

oryginałem) określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w 

postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od 

dnia przekazania informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  

Informacja na temat wadium  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 

elektronicznych: Nie  

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 

elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka za jedną roboczogodzinę  40,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 

przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 

techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej 

umowy w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie, 

z zastrzeżeniem art. 140 ust 1 i 3 ww. ustawy: a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub 

zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy skutkująca sukcesją generalną, 

b) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty, 

c) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana 

sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu 

umowy. d) Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 

jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych, 

uzasadnionych i nie dających się przewidzieć przyczyn. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien 

wpłynąć do Zamawiającego w terminie do 1 dnia od daty wystąpienia określonych w niniejszym punkcie zdarzeń. 

e) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, f) zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, g) zmiany wynagrodzenia 

umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zmiany te będą spowodowane 

zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia. Zmiany wskazane powyżej mogą być dokonane na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą obu Stron i zostaną wprowadzone do umowy aneksem.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 

nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, 

inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie 

zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest 

jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2019-11-19, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
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 język polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budżetu 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część nr:  1 Nazwa:  Pakiet nr 1  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY EKG ASPEL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50422000-9 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  2 Nazwa:  Pakiet nr 2 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Aparaty EKG Farum 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  3 Nazwa:  Pakiet nr 3 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.APARATY EKG GE.Med. Syst. 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  4 Nazwa:  Pakiet nr 4  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY EKG M-TRACE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  5 Nazwa:  Pakiet nr 5 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.Aparaty EKG BTL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50422100-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta:PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  6 Nazwa:  Pakiet nr 6 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY EKG Schiller 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50422000-9 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  7 Nazwa:  Pakiet nr 7 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Kardiomonitory Datex Ohmeda  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  8 Nazwa:  Pakiet nr 8 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY DRAGER 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50422100-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  9 Nazwa:  Pakiet nr 9 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 
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przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Kardiomonitory EMTEL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50423200-5, 50421000-2 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta: PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  10 Nazwa:  Pakiet nr 10 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Kardiomonitory GOLDWAY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  10 Nazwa:  Pakiet nr 10 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. Kardiomonitory GOLDWAY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 
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Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  11 Nazwa:  Pakiet nr 11 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY MINDRAY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  12 Nazwa:  Pakiet nr 12 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITOR TK MEDICAL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  13 Nazwa:  Pakiet nr 13 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 
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przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY TRIMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  14 Nazwa:  Pakiet nr 14 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY WELCHALLYN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  15 Nazwa:  Pakiet nr 15 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY ECONET 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  16 Nazwa:  Pakiet nr 16 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY GE MEDICAL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  16 Nazwa:  Pakiet nr 16 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITORY GE MEDICAL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  17 Nazwa:  Pakiet nr 17 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KARDIOMONITOR PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN  

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  18 Nazwa:  Pakiet nr 18 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR CHARMCARE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  19 Nazwa:  Pakiet nr 19 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR NELLCOR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  20 Nazwa:  Pakiet nr 20 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  21 Nazwa:  Pakiet nr 21 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR NOVAMETRIX 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  22 Nazwa:  Pakiet nr 22 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR SCHILLER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  23 Nazwa:  Pakiet nr 23 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PULSOKSYMETR EDAN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  24 Nazwa:  Pakiet nr 24 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.PULSOKSYMETR COVIDIEN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  25 Nazwa:  Pakiet nr 25 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE AGA LABOR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  26 Nazwa:  Pakiet nr 26 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 
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Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  27 Nazwa:  Pakiet nr 27 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE CAMI ITALIA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-9, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  28 Nazwa:  Pakiet nr 28 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE CHEIRON 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  29 Nazwa:  Pakiet nr 29 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE MEDELA 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  30 Nazwa:  Pakiet nr 30 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE MEDICAL  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50421000-2, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  31 Nazwa:  Pakiet nr 31 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE OGARIT 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  32 Nazwa:  Pakiet nr 32 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.SSAKI ELEKTRYCZNE WAN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  33 Nazwa:  Pakiet nr 33 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE WEINMANN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  34 Nazwa:  Pakiet nr 34 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE RECORD 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  35 Nazwa:  Pakiet nr 35 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SSAKI ELEKTRYCZNE VIDEOMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  36 Nazwa:  Pakiet nr 36 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO INTUBACJI AMICA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  37 Nazwa:  Pakiet nr 37 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INHALATOR PARI WORK 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-8, 50420000-5, 50412100-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  38 Nazwa:  Pakiet nr 38 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INHALATOR PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  38 Nazwa:  Pakiet nr 38 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INHALATOR PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  39 Nazwa:  Pakiet nr 39 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INHALATOR ERES MEDICAL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  40 Nazwa:  Pakiet nr 40 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REJESTRATORY ASPEL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  41 Nazwa:  Pakiet nr 41 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REJESTRATORY MEDEA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  42 Nazwa:  Pakiet nr 42 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.CYKLOERGOMETR ITAM 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 
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Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  43 Nazwa:  Pakiet nr 43 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.REJESTRATOR SAN TECH 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  44 Nazwa:  Pakiet nr 44 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW TRACK MASTER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  45 Nazwa:  Pakiet nr 45 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REJESTRATORY DM SOFTWARE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50421000-2, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  46 Nazwa:  Pakiet nr 46 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REJESTRATORY SCHILLER 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  47 Nazwa:  Pakiet nr 47 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW MEDEN INMED  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  48 Nazwa:  Pakiet nr 48 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REJESTRATORY BTL  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  49 Nazwa:  Pakiet nr 49 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT SPOT 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

> 

Kryterium Znaczenie 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  50 Nazwa:  Pakiet nr 50 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 
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konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. USG AGILLENT  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  51 Nazwa:  Pakiet nr 51 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.APARAT USG CARE FUSION  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  52 Nazwa:  Pakiet nr 52 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT USG ECHO SON 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  53 Nazwa:  Pakiet nr 53 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT USG ESAOTE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  54 Nazwa:  Pakiet nr 54 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY USG GE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  55 Nazwa:  Pakiet nr 55 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY USG PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  56 Nazwa:  Pakiet nr 56 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY USG SIEMENS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 52421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  57 Nazwa:  Pakiet nr 57 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY USG MINDRAY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  58 Nazwa:  Pakiet nr 58 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY CU MEDICAL  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  59 Nazwa:  Pakiet nr 59 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY GS 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  60 Nazwa:  Pakiet nr 60 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY HELLIGE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  61 Nazwa:  Pakiet nr 61 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY LIFEPAK 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  62 Nazwa:  Pakiet nr 62 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY S&W  
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  63 Nazwa:  Pakiet nr 63 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEFIBRYLATORY WELCHALLYN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50400000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  64 Nazwa:  Pakiet nr 64 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.DEFIBRYLATORY NIHON KOHDEN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  65 Nazwa:  Pakiet nr 65 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE KWAPISZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  66 Nazwa:  Pakiet nr 66 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE ASCOR 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  67 Nazwa:  Pakiet nr 67 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 
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ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE MEDIPAN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  68 Nazwa:  Pakiet nr 68 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.POMPY INFUZYJNE TERUMO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  69 Nazwa:  Pakiet nr 69 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE FRASENIUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  
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data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  70 Nazwa:  Pakiet nr 70 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE VILITECHMEDA 

UAB  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  71 Nazwa:  Pakiet nr 71 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE MEDIMA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  72 Nazwa:  Pakiet nr 72 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY INFUZYJNE HOSPIRA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  73 Nazwa:  Pakiet nr 73 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.POMPY INFUZYJNE B.BRAUN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  74 Nazwa:  Pakiet nr 74 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY KTG  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  75 Nazwa:  Pakiet nr 75 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.APARATY DO HEMOFILTRACJI 

MASZYNOWEJ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  76 Nazwa:  Pakiet nr 76 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATORY BENNETT 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  77 Nazwa:  Pakiet nr 77 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATORY DRAGER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  78 Nazwa:  Pakiet nr 78 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATOR NEWPORT  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  79 Nazwa:  Pakiet nr 79 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATORY SMITHS  
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  80 Nazwa:  Pakiet nr 80 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATORY COVIDIEN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  81 Nazwa:  Pakiet nr 81 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.RESPIRATORY AIR LIQUIDE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  82 Nazwa:  Pakiet nr 82 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATOR WEINMANN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  83 Nazwa:  Pakiet nr 83 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RESPIRATORY HEINEN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  84 Nazwa:  Pakiet nr 84 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 
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ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY DO ZNIECZULANIA LEON 

PLUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  85 Nazwa:  Pakiet nr 85 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PAROWNIKI  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  86 Nazwa:  PAKIET NR 86 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MONITORY GE DATEX 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  87 Nazwa:  PAKIET NR 87 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DIATERMIA CHIR. BECHTOLD 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  88 Nazwa:  Pakiet nr 88 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DIATERMIA CHIR. EMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  89 Nazwa:  Pakiet nr 89 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DIATERMIA ERBE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  90 Nazwa:  Pakiet nr 90 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r DIATERMIA VALLEYLAB 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  91 Nazwa:  Pakiet nr 91 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.DIATERMIA CHIR.STORZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  92 Nazwa:  Pakiet nr 92 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KOLUMNY CHIRURGICZNE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  93 Nazwa:  Pakiet nr 93 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INKUBATOR ATOM 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  94 Nazwa:  Pakiet nr 94 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INKUBATOR FISHER PAYKEL 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  95 Nazwa:  Pakiet nr 95 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INKUBATOR TRANSPORTOWY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  96 Nazwa:  Pakiet nr 96 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. INKUBATOR S &W 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  97 Nazwa:  Pakiet nr 97 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STANOWISKO +INKUBATOR DRAGER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  98 Nazwa:  Pakiet nr 98 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. CIEMNIA AUT.AFP 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  99 Nazwa:  Pakiet nr 99 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG BENNETT 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  100 Nazwa:  Pakiet nr 100 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STACJE CYFROWE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  101 Nazwa:  Pakiet nr 101 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 
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ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  102 Nazwa:  Pakiet nr 102 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG SHIMADZU 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  103 Nazwa:  Pakiet nr 103 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG SIEMENS 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  



49 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  104 Nazwa:  Pakiet nr 104 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WYWOŁYWARKA MI5-SPEED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  105 Nazwa:  Pakiet nr 105 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG CONTROL X MED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  106 Nazwa:  Pakiet nr 106 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. RTG ZIEHM 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  107 Nazwa:  Pakiet nr 107 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SYSTEMY DO FOTOTERAPII  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  108 Nazwa:  Pakiet nr 108 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY ZABIEGOWE BAKMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  109 Nazwa:  Pakiet nr 109 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPA ZABIEGOWA FAMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  110 Nazwa:  Pakiet nr 110 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY OPERACYJNE DR MACH  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  111 Nazwa:  Pakiet nr 111 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY ZABIEGOWE FAMED  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  112 Nazwa:  Pakiet nr 112 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY ZABIEGOWE KONKRET  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  113 Nazwa:  Pakiet nr 113 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STÓŁ PRZYZIERNY RTG 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  114 Nazwa:  Pakiet nr 114 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STÓŁ ZABIEGOWY FAMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  115 Nazwa:  Pakiet nr 115 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STOŁY OPERACYJNE SCHAERER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  116 Nazwa:  Pakiet nr 116 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA EGERTONA 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  117 Nazwa:  Pakiet nr 117 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA FAMED ŻYWIEC 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  118 Nazwa:  Pakiet nr 118 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 
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ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA LINET 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  119 Nazwa:  Pakiet nr 119 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA SZPITALNE REHA-BED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  120 Nazwa:  Pakiet nr 120 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA SZPITALNE STOLTER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  
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data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  121 Nazwa:  PAKIET NR 121 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA SZPITALNE STOLTER SOLIDO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  122 Nazwa:  Pakiet nr 122 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA SZPITALNE HILL ROOM  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  123 Nazwa:  123 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKO SOLIDO 2S  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  124 Nazwa:  Pakiet nr 124 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WÓZKI STIEGEL MEYER 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  125 Nazwa:  Pakiet nr 125 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WÓZKI KONKRET  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  126 Nazwa:  PAKIET NR 126 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA ELEKTR. ELEGANZA 2 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  127 Nazwa:  Pakiet nr 127 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA ELEGANZA 3XC  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 



59 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  128 Nazwa:  Pakiet nr 128 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA ASTRA 2 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  129 Nazwa:  Pakiet nr 129 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA PORODOWE/FOTELE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  130 Nazwa:  Pakiet nr 130 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA CALMA  
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  131 Nazwa:  Pakiet nr 131 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŁÓŻKA DYMAT 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  132 Nazwa:  Pakiet nr 132 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WÓZKI TREDNY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  133 Nazwa:  Pakiet nr 133 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY DO BADANIA SŁUCHU 

OTICON 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  134 Nazwa:  Pakiet nr 134 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY DO BADANIA SŁUCHU 

EROSCAN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-9, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  135 Nazwa:  Pakiet nr 135 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY DO FOTOTERAPII  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  136 Nazwa:  Pakiet nr 136 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  136 Nazwa:  Pakiet nr 136 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY DO FOTOTERAPII MEDELA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  137 Nazwa:  Pakiet nr 137 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT EMG  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50342000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  137 Nazwa:  Pakiet nr 137 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT EMG  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50342000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  138 Nazwa:  Pakiet nr 138 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY EMG 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  139 Nazwa:  Pakiet nr 139 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY EEG DIGITRACK 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  140 Nazwa:  PAKIET 140 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT UDT VIFOR 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  141 Nazwa:  Pakiet nr 141 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT EEG NEUROSCAN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  142 Nazwa:  Pakiet nr 142 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.APARAT DO ZABIEGÓW W 

NIEDOKRWIENIU  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 
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Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  143 Nazwa:  Pakiet nr 143 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW NOŻA HARMONICZNEGO  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  144 Nazwa:  Pakiet nr 144 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW ARTROSKOPOWY STRYKER 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  145 Nazwa:  Pakiet nr 145 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 
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przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW LAPAROSKOPOWY 

AESCULAP  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  146 Nazwa:  Pakiet nr 146 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIERTARKA CHIR. LINVATEC  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  147 Nazwa:  Pakiet nr 147 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIERTARKA CHIR. AESCULAP  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  
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data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  148 Nazwa:  Pakiet nr 148 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STERYLIZATORY SMS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  149 Nazwa:  Pakiet nr 149 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STERYLIZATORY BELIMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  150 Nazwa:  Pakiet nr 150 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA BELIMED 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  151 Nazwa:  Pakiet nr 151 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.MYJNIA DEZYNFEKUJĄCA DEKO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  152 Nazwa:  Pakiet nr 152 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STERYLIZATORY CELITRON  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  153 Nazwa:  Pakiet nr 153 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.ZGRZEWARKI 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  154 Nazwa:  Pakiet nr 154 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KONTENERY WAGNER 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 



71 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  155 Nazwa:  Pakiet nr 155 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT DO DEZYNFEKCJI 

OXYPHARM  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2019-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  156 Nazwa:  Pakiet nr 156 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ENDOSKOPY OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  157 Nazwa:  Pakiet nr 157 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIE AUTOM.OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  158 Nazwa:  Pakiet nr 158 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIA MEDIZIN MECHANIK  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  159 Nazwa:  Pakiet nr 159 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIEŻA OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  160 Nazwa:  Pakiet nr 160 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  161 Nazwa:  Pakiet nr 161 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPY OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  162 Nazwa:  Pakiet nr 162 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ENDOSKOPY PENTAX  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  163 Nazwa:  Pakiet nr 163 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ŹRÓDŁU ŚWIATŁA PENTAX 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  164 Nazwa:  Pakiet nr 164 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MONITOR WENTYLACJI COVIDIEN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  165 Nazwa:  Pakiet nr 165 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIEŻA OLYMPUS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  166 Nazwa:  Pakiet nr 166 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIA DEZYNFEKTOR MEIKO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  167 Nazwa:  Pakiet nr 167 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIA DO BASENÓW DDC DOLPHIM 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9,  

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  168 Nazwa:  Pakiet nr 168 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SZYNA DO ĆWICZEŃ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  169 Nazwa:  Pakiet nr 169 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODGRZEWACZ PŁYNÓW 

INFUZYJNYCH  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 
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3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  170 Nazwa:  Pakiet nr 170 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA 

PACJENTA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  171 Nazwa:  Pakiet nr 171 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJNIE LISCHKA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  172 Nazwa:  Pakiet nr 172  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZENIE DO OGRZEWANIA VITAL 

SIGNS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  173 Nazwa:  Pakiet nr 173 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MYJKA DEZYNFEKTOR MEIKO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  174 Nazwa:  Pakiet nr 174 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 
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konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LOKALIZATOR NACZYŃ ACCUVEIN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  175 Nazwa:  PAKIET NR 175  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPIROMETR PNEUMO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  176 Nazwa:  Pakiet nr 176 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPIROMETR BTL  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  177 Nazwa:  Pakiet nr 177 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WAGI ELEKTRONICZNE RADWAG 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  178 Nazwa:  Pakiet nr 178 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WAGA KRZESEŁKOWA SECA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  179 Nazwa:  Pakiet nr 179 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WAGA KRZESEŁKOWA MENSOR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  180 Nazwa:  Pakiet nr 180 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. REKTOSKOPY  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  181 Nazwa:  Pakiet nr 181 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEJ 

TERAPII RAN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400009-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  
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Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  182 Nazwa:  Pakiet nr 182 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LARYNGOSKOPY  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  183 Nazwa:  Pakiet nr 183 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEGO 

LECZENIA RAN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 
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Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  184 Nazwa:  Pakiet nr 184 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZANIE DO LECZENIA RAN  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  185 Nazwa:  Pakiet nr 185 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DETEKTOR TĘTNA PŁODU. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  186 Nazwa:  Pakiet nr 186 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODNOŚNIK I WÓZEK KONKRET  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  187 Nazwa:  Pakiet nr 187 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.BILIRUBINOMETR PHILIPS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  188 Nazwa:  Pakiet nr 188 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPRZĘT UROLOGICZNY WOLF 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  189 Nazwa:  Pakiet nr 189 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW WOLF 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  190 Nazwa:  Pakiet nr 190 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.APARAT DO URODYNAMIKI DUET 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  191 Nazwa:  Pakiet nr 191 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 



86 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPRZĘT ENDOSKOPOWY STORZ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-9, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  192 Nazwa:  Pakiet nr 192 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. UZDATNIACZ DO WODY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  193 Nazwa:  Pakiet nr 193 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. FOTELE UROLOGICZNE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  194 Nazwa:  PAKIET NR 194  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. OPTYKA STEMA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  195 Nazwa:  Pakiet nr 195 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. OPTYKA POL -MED  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  196 Nazwa:  Pakiet nr 196 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPRZĘT WOLF 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  197 Nazwa:  Pakiet nr 197 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. GŁOWICA EMS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  198 Nazwa:  Pakiet nr 198 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DZIAŁO DO BIOPSJI  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  199 Nazwa:  Pakiet nr 199 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ANALIZATORY SIEMENS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  200 Nazwa:  Pakiet nr 200 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ANALIZATOR Radiometrer 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 
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Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  201 Nazwa:  Pakiet nr 201 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. VIDEOKOLPOSKOP 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  202 Nazwa:  Pakiet nr 202 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO HISTERIOSKOPII 

AESCULAP 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  203 Nazwa:  Pakiet nr 203 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 
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przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. POMPA BL-HYS T  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  204 Nazwa:  Pakiet nr 204 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.ZESTAW DO HISTEROSKOPII 

AESCULAP  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2021-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  205 Nazwa:  Pakiet nr 205 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO HISTEROSKOPII 

AESCULAP  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  206 Nazwa:  Pakiet nr 206 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO HISTEROSKOPII STORZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  206 Nazwa:  Pakiet nr 206 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO HISTEROSKOPII STORZ 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  207 Nazwa:  Pakiet nr 207 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LASER TERAPEUTYCZNY ACCURO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  208 Nazwa:  Pakiet nr 208 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MAGNETUS ACCURO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  209 Nazwa:  Pakiet nr 209 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ALPHATRON 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  210 Nazwa:  PAKIET 210 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY ASTAR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  211 Nazwa:  Pakiet nr 211 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT DO LASEROTERAPII POLARIS  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  212 Nazwa:  Pakiet nr 212 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY DO ELEKTRO I 

MAGNETOTERAPII  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  213 Nazwa:  Pakiet nr 213 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW DO TRAKCJI TU-100ST 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  214 Nazwa:  Pakiet nr 214 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 
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użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STOŁY REHABILITACYJNE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  215 Nazwa:  Pakiet nr 215 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT PULSON  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  216 Nazwa:  Pakiet nr 216 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPA PSORILUX  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  
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data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  217 Nazwa:  Pakiet nr 217 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY BIO-V 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  218 Nazwa:  Pakiet nr 218 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPY SUNLAMP 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  219 Nazwa:  Pakiet nr 219 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
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zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ERGOMETRY KETTLER  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  220 Nazwa:  Pakiet nr 220 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. URZĄDZENIE DO KRIOCHIRURGII  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  221 Nazwa:  Pakiet nr 221 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STOŁY DO MASAŻU  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
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okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  222 Nazwa:  Pakiet nr 222 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY DO TERAPII 

ULTRADŹWIĘKAMI  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  223 Nazwa:  Pakiet nr 223 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STYMULATOR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  224 Nazwa:  Pakiet nr 224 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. SPRZĘT REHABILITACYJNY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  225 Nazwa:  Pakiet nr 225 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LAMPA WOODA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  226 Nazwa:  Pakiet nr 226 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r.LAMPY SOLUX  
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  227 Nazwa:  Pakiet nr 227 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MAGNETRONIC 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  228 Nazwa:  Pakiet nr 228 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DIATRONIC 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  229 Nazwa:  Pakiet nr 229 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT CRYO-5 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  230 Nazwa:  Pakiet nr 230 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARAT DO LASEROTERAPII CTL 

1106MX Z SONDĄ  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  231 Nazwa:  Pakiet nr 231 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 
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konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. LASER TERAPEUTYCZNY ACCURO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  232 Nazwa:  Pakiet nr 232 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. APARATY MERTUM CRYOFLEX 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  233 Nazwa:  Pakiet nr 233 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PÓŁKABINA OCTADERM 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  234 Nazwa:  Pakiet nr 234 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ELEKTROSTYMULATORY KOLMIO 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  235 Nazwa:  Pakiet nr 235 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ELEKTROSTYMULATOR KOLMIO  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  236 Nazwa:  PAKIET NR 236 
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. STYMULATOR B.BRAUN 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  237 Nazwa:  Pakiet nr 237 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODNOŚNIK AUZON 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  238 Nazwa:  Pakiet nr 238 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DERMATOSKOP 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  
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PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  239 Nazwa:  Pakiet nr 239 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KOMORA LAMINARNA ALPINA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  240 Nazwa:  Pakiet nr 240 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KOMORA LAMINARNA ALPINA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 
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6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  241 Nazwa:  Pakiet nr 241 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MIKROSKOP OPTYCZNY  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  241 Nazwa:  Pakiet nr 241 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MIKROSKOP OPTYCZNY  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  242 Nazwa:  Pakiet nr 242 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIRÓWKI LABORATORYJNE 
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2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  242 Nazwa:  Pakiet nr 242 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIRÓWKI LABORATORYJNE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  242 Nazwa:  Pakiet nr 242 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. WIRÓWKI LABORATORYJNE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  
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Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  243 Nazwa:  Pakiet nr 243 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW IGIEŁ DOSZPIKOWYCH  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  244 Nazwa:  Pakiet nr 244 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MONITOR DO BADAŃ 

ŚRÓDCZASZKOWYCH  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  245 Nazwa:  Pakiet nr 245 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 
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konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. ZESTAW RESUSCYTACYJNY  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  246 Nazwa:  Pakiet nr 246 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODNOŚNIK TRANSPORTOWY VASSILI  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  247 Nazwa:  Pakiet nr 247 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PIONIZER DO NAUKI CHODZENIA  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  
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okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  248 Nazwa:  Pakiet nr 248 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODNOŚNIKI MAXI MOVE 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  249 Nazwa:  Pakiet nr 249 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. FOTEL TOALETOWO -PRYSZNICOWY 

CARENDO  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
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Część nr:  250 Nazwa:  Pakiet nr 250 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. KONCENTRATOR TLENU 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  251 Nazwa:  Pakiet nr 251 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. DEMINERALIZATOR  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 59040000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  252 Nazwa:  Pakiet nr 252 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. PODNOŚNIK TRANSPORTOWY 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
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Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  253 Nazwa:  Pakiet nr 253 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  253 Nazwa:  Pakiet nr 253 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 
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Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr:  253 Nazwa:  Pakiet nr 253 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie usługi przeglądów i 

konserwacji urządzeń medycznych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie z siedzibą przy 

ul. Mirowskiej 15 wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany w ramach 

przeglądów i konserwacji przez producenta sprzętu w celu dopuszczenia sprzętu medycznego do dalszego 

użytkowania w okresie: od daty zawarcia umowy do 31.12.2020 r. MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50400000-9, 50420000-5, 50421000-2 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

PLN 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  

okres w miesiącach:  

okres w dniach:  

data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2020-12-31 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto 60,00 

Stawka jednej roboczogodziny 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

PODPISAŁ; 

Dyrektor 

Wojciech Konieczny  

 

 


