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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży
670902293
Bodzentyńska 17
Iłża
27-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Sotowska
E-mail: eunijne@szpitalilza.com.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalilza.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalilza.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 tomografu komputerowego 16 rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem oisowym lekarskim
wraz z adaptacją pomieszczeń pod jego montaż
Numer referencyjny: DPZ/10/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
www.szpitalilza.com.pl
www.szpitalilza.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 16
rzędowego ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim wraz z adaptacją pomieszczeń pod
jego montaż dla szpitala SP ZZOZ-Szpital w Iłży. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia
personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane
z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie a także prace adaptacyjne pomieszczeń pod montaż tomografu
komputerowego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 304 102.79 EUR

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
45215140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17,27-100 Iłża
Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa,montaż i uruchomienie tomografu komputerowego 16 rzędowego
ze stanowiskiem do iniekcji i stanowiskiem opisowym lekarskim/ szczegółowo opisanego w załączniku nr 5 do
SIWZ/ wraz z adaptacją pomieszczeń pod jego montaż/ szczegółowo opisanego w załączniku nr 6 do SIWZ/dla
SP ZZOZ Szpital w Iłży.W zakres przedmiotu wchodzą również szkolenia personelu medycznego i technicznego
oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 304 102.79 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/02/2020
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPMA.06.01.00-14-a2009/18-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:26 224,00
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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego o
wartości nie mniejszej niż 800.000,00 PLN brutto wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta
dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3 do SIWZ-wzór 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 116-284251

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:284251-2019:TEXT:PL:HTML
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Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 04/10/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 27-100 Iłża
Polska

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:
Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1.oświadczenie wykonawcy ,składane w oparciu o art.25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art.24ust. Ioraz ust.5pkt. 1 i 8 ustawy pzp. i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZtj (JEDZ/ESPD) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym-wzór
oświadczenia wraz z informacją ,które oświadczenia należy złożyć w przedmiotowym postępowaniu stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.
2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega wykonawca(art.22 ustawy
Pzp.)składanego w oparciu o art.25aust.3 pkt.1)ustawy Pzp,iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art.24 ust.1 oraz ust.5 pkt.1i8 ustawy Pzp-w zakresie tożsamym jak dla wykonawcy i spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w SIWZ- w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na ich zasoby tj.
(JEDZ/ESPD)- według załącznika nr 2 do SIWZ
3. wypełniony formularz oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ
4.wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ
5. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych -szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ
6.jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art.22a ustawy Pzp w celu oceny , czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
7. dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnictwo określające zakres
umocowania oraz dane mocodawcy i pełnomocnika w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art.8 ust.3 ustawy
wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać , iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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9. dowód wniesienia wadium

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwołanie
wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; 5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/08/2019

http://www.uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

