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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440837-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia do angiografii
2018/S 195-440837
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 16
Katowice
40-752
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Tylec-Sojka
Tel.: +48 322071645
E-mail: zp@gczd.katowice.pl
Faks: +48 322071546
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gczd.katowice.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.gczd.katowice.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:
Zakup angiografu dwupłaszczyznowego
Numer referencyjny: PN/71/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33111720

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

10/10/2018
S195
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S195
10/10/2018
440837-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
(„A”) zakup angiografu dwupłaszczyznowego - szczegółowy opis znajduje się w załączniku - parametrach
technicznych (załącznik nr 3.1 do SIWZ);
(„B”) remont oraz adaptację pomieszczeń celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą angiografu
(załącznik nr 3.2 do SIWZ).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 629 629.63 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
33111700

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Medyków 16, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup angiografu dwupłaszczyznowego - szczegółowy opis znajduje się w
załączniku: parametrach technicznych (załącznik nr 3.1 do SIWZ) oraz remont oraz adaptację pomieszczeń
celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą angiografu (załącznik nr 3.2 do SIWZ). Wykonawca
zobowiązuje się do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych: „Obowiązkowe bezpłatne
przeglądy gwarancyjne (w ilości określonej przez producenta jednak nie mniej niż 1 bezpłatny przegląd
oferowanego urządzenia na 1 rok udzielonej gwarancji). Przeglądy obejmują elementy zużywalne zalecane
do wymiany przez producenta w czasie przeglądu.Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń
dla personelu (szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 20 dni wraz ze szkoleniem dla personelu
w zakresie wykonywania testów podstawowych angiografów (potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem).
Wykonawca zobowiązany jest po okresie gwarancji udostępnić Zamawiającemu karty serwisowe danych
urządzeń (oświadczenie w formularzu ofertowym). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przy dostawie
Deklaracji zgodności CE (w formularzu ofertowym zamieści oświadczenie iż wykonawca potwierdza iż
zaoferowany sprzęt posiada Deklaracji zgodności CE).

II.2.5)

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

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/10/2018
Koniec: 26/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Przewiduje się unieważnienie ww. postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy środki, które
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane.

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:
1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. IV SIWZ) aktualne
nadzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 10 do SIWZ. Informacje zawarte
w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udział u w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o który mowa w ust. 1 Wykonawca składana formularzu Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz
podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu
elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy
JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego
www.gczd.katowice.pl informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp (w oryginale).
W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
asortymentowo-cenowej oraz w parametrach technicznych Wykonawca winien złożyć:
a) materiały informacyjne producenta zawierające opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu
medycznego (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery,
ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca na wezwanie przedłoży
firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje
oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość
liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W
przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca
powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio
potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych,
Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez
osobę upoważnioną.
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Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
a) Odpis 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;
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
d) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje warunku

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje warunku

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający przyjmując środki finansowe na zakup angiografu zobowiązany jest wydatkować je do 31.12.2018
r. Konieczność rozliczenia dotacji przyznanej na sfinansowanie zamówienia w określonym terminie jest
podstawą skrócenia terminów składania ofert z uwagi na pilną potrzebę udzielania zamówienia. Pilna potrzeba
udzielania zamówienia związana z koniecznością rozliczenia dotacji nie wynika z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.
Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć określonej sytuacji.
Dotacja została przyznana w czasie nie pozwalającym Zamawiającemu na przeprowadzenie pełnej procedury,
a czas pozostały do jej rozliczenia jest niewystarczający, aby można przeprowadzić postępowanie, w którym
termin składania ofert wyniesie 40 dni.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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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: 22/10/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 22/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
40-752 Katowice, ul. Medyków 16, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA
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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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wysokości: 40 300,00 PLN
Wizja lokalna. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej miejsca prowadzenia prac, po uprzednim zgłoszeniu
udziału Zamawiającemu. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca prowadzenia robót
budowlanych proszeni są o uprzednie zgłoszenie udziału Zamawiającemu tj.: Dział Infrastruktury, email:
rszega@gczd.katowice.pl . W trakcie wizji lokalnej nie będą udzielane informacje techniczne.
Okres gwarancji:
(„A”) Angiograf min. 24 miesiące (kryterium oceny)
(„B”) Remont oraz adaptacja pomieszczeń min. 60 miesięcy;
1.2.4.2 protokolarne przekazanie Zamawiającemu w Zapłata nastąpi w dwóch etapach:
1 zapłata za zakup angiografu dwupłaszczyznowego nastąpi po łącznym spełnieniu następujących warunków:
dostawie, podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu odbioru oraz doręczeniu faktury wystawionej
zgodnie z obowiązującymi przepisami, która będzie podstawą regulowania należności przelewem na podane
konto Wykonawcy w terminie do 30 dni.
2 po łącznym spełnieniu następujących warunków: demontażu nieniszczącym angiografu dotychczas
zainstalowanego w siedzibie zamawiającego, wykonaniu remontu oraz adaptacji pomieszczeń, montażu i
uruchomieniu przedmiotu zamówienia, podpisaniu bez zastrzeżeń przez obie strony protokołu przekazania
do eksploatacji sprzętu, przeszkoleniu personelu Zamawiającego, uzyskaniu zezwolenia na uruchamianie
i stosowanie dostarczonego angiografu dwupłaszczyznowego oraz uruchamianie pracowni hemodynamiki
i angiografii w dniu przekazania aparatu do eksploatacji oraz doręczeniu faktury wystawionej zgodnie z
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obowiązującymi przepisami, która będzie podstawą regulowania należności przelewem na podane konto
Wykonawcy w terminie do 60 dni.
Termin realizacji:
1.1. zakup angiografu dwupłaszczyznowego wraz z dostarczeniem faktury VAT wystawionej zgodnie z
obowiązującymi przepisami w terminie do 26.11.2018;
1.2. Realizacja dodatkowych prac:
1.2.1. nieniszczący demontaż obecnie wykorzystywanego angiografu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz
przetransportowaniem i zabezpieczeniem go w miejsce znajdujące się w lokalizacji szpitala wskazane przez
Zamawiającego (potwierdzone odpowiednim protokołem);
1.2.2. remont oraz adaptacja pomieszczeń w których zostanie zainstalowany nowy angiograf
dwupłaszczyznowy zgodnie ze specyfikacją opisaną w załączniku – parametry techniczne;
1.2.3. dostawa, montaż i uruchomienia dostarczonego angiografu dwupłaszczyznowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą oraz przeszkoleniem personelu, zakończone podpisanym protokołem odbioru końcowego.
Termin wykonania prac opisanych w punktach 1.2.1 – 1.2.3 – do 45 dni kalendarzowych od daty przekazania
terenu budowy.
1.2.4. Ponadto, do 30 dni kalendarzowych od podpisania od podpisania protokołu odbioru końcowego na
czynności niezbędne do wykonania przez Wykonawcę:
1.2.4.1 uzyskanie przez Wykonawcę (po udzieleniu pełnomocnictwa przez Zamawiającego) zezwolenia na:
a) uruchamianie i stosowanie dostarczonego angiografu dwupłaszczyznowego – potwierdzone zezwoleniem
wydanym przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
b) uruchamianie pracowni hemodynamiki i angiografii – potwierdzone zezwoleniem wydanym przez Śląskiego
Państwowe Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
1.2.4.2 protokolarne przekazanie Zamawiającemu wszystkich otrzymanych przez Wykonawcę oryginałów
pozwoleń i dopuszczeń.
1.2.4.3 Zamawiający dokona przekazania terenu budowy do 30 dni kalendarzowych od realizacji zakupu
angiografu dwupłaszczyznowego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
dla których wartość jest równa lub przekracza kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018
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