
Dz.U./S S22
01/02/2018
45705-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

01/02/2018 S22
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45705-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Aparaty ultrasonograficzne
2018/S 022-045705

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4
Szczecin
71-455
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Stefańska-Zarzecka
Tel.:  +48 918139076
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl 
Faks:  +48 918139079
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spwsz.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Broniewskiego 2
Szczecin
71-460
Polska
Osoba do kontaktów: Kancelaria Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w
Szczecinie, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 311 – II piętro
E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl 
Faks:  +48 91-8139079
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.spwsz.szczecin.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:przetargi@spwsz.szczecin.pl
www.spwsz.szczecin.pl
www.spwsz.szczecin.pl
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa Aparatu USG w ramach projektu „Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w
Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dial
Numer referencyjny: EP/220/4/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33112200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu USG w ramach projektu
„Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na
potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem
Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ
w Szczecinie. w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.„Podniesienie jakości
i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału
Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu USG w ramach projektu
„Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na
potrzeby Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem
Udarowym oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem” dla SPWSZ
w Szczecinie.w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn.„Podniesienie jakości
i dostępności usług medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowę budynku na potrzeby Oddziału
Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziału Neurologii wraz z Oddziałem Udarowym oraz Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego wraz z wyposażeniem”.2.Wykonawca zobowiązany jest
zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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: RPZP.09.01.00-32-0003/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 dokonuje opisu warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie dokonuje opisu warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał.
Należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na: dostawie i instalacji aparatu USG o wartości co
najmniej 120 000,00 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 4 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

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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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: tak

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: 13/03/2018
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: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/03/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Szczecin, ul. Arkońska 4, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy
ul.Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do SIWZ) Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 2) Oświadczenie, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca składa w formie JEDZ3) odpowiednie
pełnomocnictwa lub dokumenty,4) zobowiązania podmiotów trzecich
2. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych
wart..24 ust. 1 pkt 12-22 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 lub 3 lub 8 Pzp.
3. W celu potw. speł. warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
udziału w postępowaniu (rozdz. VI pkt 6 SIWZ):
1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14 i 21 ustawy Pzp
2) zaśw. właściwego naczelnika US potwier., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
3) zaśw. właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS albo inny dokum. potw., że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne,
4) odpisu 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 wykluczenia
na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp,
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5) oświad. Wyk.o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne,o
braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zam.publiczne, o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
6) Oświad. Wyk. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 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 i
dokumentów:
1) Wykazu dostaw, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdz.VI pkt 5 ppkt 1)Na podstawie § 2 ust. 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126, dalej – „Rozporządzenie”) Zamawiający
odstępuje od żądania złożenia przez Wykonawcę:odrębnego wykazu dostaw, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2
Rozporządzenia
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, zgodnie z zapisami SIWZ, rozdz.VI
pkt5 ppkt 2)5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium
zgod. z SIWZ. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów: dokumentów opisujących oferowane urządzenie certyfikatów i
świadectw dopuszczających oferowane urządzenie do użytku i stosowania na terenie RP, wymaganych przez
ustawę z dnia 20.5.2010 r o Wyrobach Medycznych, dokumentu potwierdzającego, że dostawca posiada
autoryzację producenta na sprzedaż i serwis na terenie RP oferowanego urządzenia lub upoważnienie
autoryzowanego serwisu do wykonywania czynności serwisowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1a ustawy Pzp,
jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
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. 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
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.2.

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

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2018

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

