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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:303334-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Aparatura rentgenowska
2020/S 124-303334
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Grudziądzu
Adres pocztowy: ul. Legionów 57
Miejscowość: Grudziądz
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Kod pocztowy: 86-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Arendt
E-mail: zamowienia@wspl.pl.pl
Tel.: +48 566440953
Faks: +48 261483119
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wspl.pl.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wspl.pl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG
Numer referencyjny: G/6/ZP-t/20

II.1.2)

Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa cyfrowego aparatu RTG, jego montaż i uruchomienie wraz
z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie jego prawidłowej obsługi, integracja z
systemem RIS/PACS, a także prace remontowe pomieszczenia w którym aparat będzie montowany zgodnie z
treścią SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 787 037.04 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616 Grudziądzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, Pracownia RTG
budynek nr 3, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
— demontaż i przetransportowanie dotychczas użytkowanego przez Zamawiającego aparatu RTG do miejsca
magazynowania wskazanego przez Zamawiającego na terenie WSPL SP ZOZ w Grudziądzu. Demontaż musi
odbyć się przy zachowaniu wszelkiej staranności, tak by zachować wartości użytkowe i stan techniczny aparatu,
— wykonanie prac remontowych pomieszczenia pracowni RTG w zakresie opisanym w złączniku nr 1A do
SIWZ,
— dostawę, montaż i uruchomienie dostarczonego cyfrowego aparatu RTG oraz przeszkolenie pracowników
Zamawiającego z jego obsługi zgodnie z zapisami załącznika nr 1A,
— integrację aparatu z systemem RIS i PACS,
— wykonanie niezbędnych testów akceptacyjnych i specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie warunków i bezpieczeństwa stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej (t.j. Dz.U. 2017 poz.884) i przekazanie ich Zamawiającemu w postaci protokołu,
— Opracowanie projektu i opisu osłon stałych i zatwierdzenie ich przez Wojskowy Ośrodek Medycyny
Prewencyjnej w Bydgoszczy, oraz wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji w celu złożenia wniosku
o zezwolenie a następnie uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego zezwolenia odpowiednich instytucji na uruchomienie pracowni i stosowanie urządzeń medycznych, zgodnie z
ustawą prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1792),
— dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej dot. przedmiotu zamówienia w języku polskim w postaci
papierowej i elektronicznej,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej Zamawiającemu w
formie papierowej i elektronicznej.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 184 348.03 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 80
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku udziału. Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie w formie jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór
stanowi załącznik nr 3 do SIWZ a ten Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności,
tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykaże należyte wykonanie 3 dostaw wraz z montażem cyfrowego aparatu RTG. wg
załącznik nr 5 Do SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie
podpisana umowa (załącznik nr 2 dp SIWZ).
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu,
podpisanego przez obie strony.
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, ul. Legionów 57, 86-300 Grudziądz, POLSKA, pokój
nr 12 w budynku nr 1 Administracja
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora WSPL SP ZOZ w Grudziądzu.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
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