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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343369-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łomianki: Różne urządzenia i produkty medyczne
2017/S 167-343369

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. Marii Konopnickiej 65
Łomianki
05-092
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Dolata
Tel.:  +48 227657121
E-mail: dzp@szpitaldziekanow.pl 
Kod NUTS: PL913
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpitaldziekanow.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitaldziekanow.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
Inny rodzaj: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Numer referencyjny: DZ/18/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33190000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Zakup i dostawa sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

mailto:dzp@szpitaldziekanow.pl
http://szpitaldziekanow.pl/
www.szpitaldziekanow.pl
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Zadanie nr 1 – Zakup aparatu jezdnego RTG wraz z dostawą, montażem, instalacją, pierwszym
uruchomieniem, testami akceptacyjnymi oraz szkoleniem personelu.
Zadanie nr 2 – Zakup 3 sztuk dziecięcych fartuchów ochronnych RTG
Zadanie nr 3 – Zakup, dostawa, konfiguracja duplikatora płyt (1szt ) wraz z kompletem płyt CD ( 1000 szt)
Zadanie nr 4 – Zakup, dostawa, konfiguracja monitora diagnostycznego RTG wraz
z kalibratorem, szkolenie personelu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1 – Zakup aparatu jezdnego RTG wraz z dostawą, montażem, instalacją, pierwszym
uruchomieniem, testami akceptacyjnymi oraz szkoleniem personelu.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 – Zakup aparatu jezdnego RTG wraz z dostawą, montażem, instalacją, pierwszym
uruchomieniem, testami akceptacyjnymi oraz szkoleniem personelu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarantowanego wsparcia technicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2017
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zadanie nr 1 - 3 055,56 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 – Zakup 3 sztuk dziecięcych fartuchów ochronnych RTG
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 – Zakup 3 sztuk dziecięcych fartuchów ochronnych RTG.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarantowanego wsparcia technicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2017
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 2 – 31,71 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 – Zakup, dostawa, konfiguracja duplikatora płyt (1szt.) wraz z kompletem płyt CD (1 000 szt.)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 – Zakup, dostawa, konfiguracja duplikatora płyt (1 szt.) wraz z kompletem płyt CD (1 000 szt).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarantowanego wsparcia technicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2017
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 3 – 374,70 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 – Zakup, dostawa, konfiguracja monitora diagnostycznego RTG wraz z kalibratorem, szkoleniem
personelu
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 4 – Zakup, dostawa, konfiguracja monitora diagnostycznego RTG wraz z kalibratorem, szkoleniem
personelu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarantowanego wsparcia technicznego / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2017
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
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Zadanie nr 4 – 668,25 PLN.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zapis zgodny z SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji co najmniej dwóch usług
dotyczących zakupu i dostawy sprzętu medycznego wykonanych na rzecz szpitali w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości brutto
nie mniejszej niż:
250 000 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) każda.
oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, zgodnie z § 2 ust 4 pkt. 2 rozporządzenia
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Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt
6.2 ppkt 2 SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden wykonawca wykaże się doświadczeniem
wykonania co najmniej dwóch usług, o których mowa w pkt 6.2 ppkt 2. Doświadczenia wykonawców nie sumują
się.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z SIWZ – załącznik nr 4 – istotne postanowienia 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: 10/10/2017
Czas lokalny: 13:00

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: 10/10/2017
Czas lokalny: 13:30

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Urzędu Zamowień Publicznych
Postępu 17A
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
Prezes Urzędu Zamowień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2017


