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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166691-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia medyczne
2018/S 075-166691
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
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)

Wspólne zamówienie

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:
Dostawa instalacja uruchomienie aparatu RTG typu telekomando aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym oraz
tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą, wdrożeniem i integracją PACS
Numer referencyjny: PN/11/18

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie aparatu RTG typu telekomando, aparatu
RTG z zawieszeniem sufitowym oraz tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń oraz dostawą,
wdrożeniem i integracją systemu PACS.
1.1 Zakres zamówienia obejmuje:
(„A”) Dostawę, instalację i uruchomienie Aparatu Telekomando z detektorem, torem wizyjnym i systemem
cyfrowego obrazowania (załącznik nr 2.1 – parametry techniczne);
(„B”) Dostawę, instalację i uruchomienie Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym (załącznik nr 2.2 – parametry
techniczne);
(„C”) Dostawę, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego (załącznik nr 2.3 – parametry techniczne);
(„D”) Remont oraz adaptację pomieszczeń celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Tomografu
komputerowego, aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym, aparatu Telekomando z detektorem, torem wizyjnym
i systemem cyfrowego obrazowania (załącznik nr 2.4 - Roboty budowlane);
(„E”) Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu PACS.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 946 990.74 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
33111000
33115000
45000000
72300000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie
Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, 40-752 Katowice, ul. Medyków 16.

II.2.4)

Opis zamówienia:
(„A”) Dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu Telekomando z detektorem, torem wizyjnym i systemem
cyfrowego obrazowania (załącznik nr 2.1 – parametry techniczne);
(„B”) Dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym (załącznik nr 2.2 – parametry
techniczne);
(„C”) Dostawa, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego (załącznik nr 2.3 – parametry techniczne);
(„D”) Remont oraz adaptację pomieszczeń celem uruchomienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą: Tomografu
komputerowego, aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym, aparatu Telekomando z detektorem, torem wizyjnym
i systemem cyfrowego obrazowania (załącznik nr 2.4 - Roboty budowlane);
(„E”) Dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu PACS (załącznik nr 2.5).
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia na czas trwania umowy zastępczego:
a) tomografu komputerowego mobilnego wraz z niezbędną dokumentacją i zezwoleniami, odpowiadającego
potrzebom Zamawiającego tj.: sprawny technicznie, nie stanowiący zagrożenia dla bezpieczeństwa obsługi i
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pacjenta, objęty stała umową serwisową - posiada paszport techniczny potwierdzający wykonywanie czynności
serwisowych zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, ubezpieczony, aparat musi być posadowiony i
uruchomiony w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu,dostawca musi posiadać aktualne zezwolenia na
użytkowanie mobilnego tomografu komputerowego wydanego przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem wykonywania badań, dostawca
złoży oświadczenie potwierdzające ważność testów specjalistycznych dla dostarczonego mobilnego tomografu
komputerowego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem badań,nielimitowana ilość wykonanych
badań,
b) RTG mobilnego kostno-płucnego (naczepa) wraz z niezbędną dokumentacją i zezwoleniami,
odpowiadającego potrzebom Zamawiającego tj. sprawny technicznie, nie stanowiący zagrożenia dla
bezpieczeństwa obsługi pacjenta, objęty stała umową serwisową - posiada paszport techniczny potwierdzający
wykonywanie czynności serwisowych zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia, ubezpieczony,•
aparat musi być posadowiony i uruchomiony w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, dostawca musi
posiadać aktualne zezwolenia na użytkowanie mobilnego RTG kostno-płucnego wydanego przez właściwego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokument należy dostarczyć przed rozpoczęciem
wykonywania badań, dostawca musi posiadać aktualne zezwolenia na użytkowanie mobilnego RTG kostnopłucnego wydanego przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dokument
należy dostarczyć przed rozpoczęciem wykonywania badań, dostawca złoży oświadczenie potwierdzające
ważność testów specjalistycznych dla dostarczonego mobilnego RTG kostno-płucnego. Dokument należy
dostarczyć przed rozpoczęciem badań, nielimitowana ilość wykonanych badań.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 60
Cena - Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 946 990.74 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 95
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa dotacji nr
POIS.09.02.00-00-0072/17-00/68/2018/39).

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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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 opisuje ww. warunku udziału.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie
dostawy, których przedmiotem była dostawa wraz z adaptacją pomieszczeń urządzeń do diagnostyki obrazowej
o wartości co najmniej 4 000 000,00 PLN brutto każda. Jedna dostawa oznacza dostawę w ramach jednej
umowy.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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: 30/05/2018
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: 30/05/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
40-752 Katowice, ul. Medyków 16
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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:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia:
1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wraz z ofertą
składa: wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej z załącznikiem do SIWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE.
2. W celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w
specyfikacji asortymentowo – cenowej oraz w parametrach technicznych Wykonawca do oferty winien złożyć:
a) materiały informacyjne producenta zawierające opis i parametry techniczne oferowanego sprzętu
medycznego (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu).
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) W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej i
zawodowej Wykonawca winien złożyć:
a) Wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
B) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć:
a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ;
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Wykonawcy, którzy zamierzają przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem
otwarcia ofert w wysokości: 89 200,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).
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

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/04/2018
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