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Polska-Warszawa: Aparatura rentgenowska
2014/S 029-046244

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Czerniakowski SP ZOZ
ul. Stępińska 19/25
Osoba do kontaktów: Jerzy Solecki
00-739 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 223186313
E-mail: bzp@szpitalczerniakowski.waw.pl
Faks:  +48 223186341
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa aparatu rentgenowskiego z ramieniem „C” wraz z usługą pełnej konserwacji i naprawy aparatu Ziehm
Vision R – sprawa 02/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS 
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie
użytkowania aparatu rentgenowskiego z ramieniem „C” oraz wykonanie pełnej konserwacji i naprawy
posiadanego aparatu Ziehm Vision R.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.500,00 zł.
Wadium należy wnieść w drugim etapie postępowania po ewentualnym uzyskaniu zaproszenia do składania
ofert w formach dopuszczonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zamawiający dokona
oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz
prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na
podstawie treści tych dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane
pod względem formalno-prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań
Zamawiającego, w tym w zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów
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musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił postawione w postępowaniu warunki. Do składania
ofert Zamawiający zaprosi nie więcej niż 5 Wykonawców, którzy spełniają co najmniej minimalne warunki
udziału w postępowaniu. Jeżeli warunki te spełni więcej niż 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi tych
wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny dotyczące spełnienia warunków tj. tych którzy wykażą
największą ilość zrealizowanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
dostaw odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w warunkach udziału w postępowaniu.
Zamawiający stworzy Klasyfikację główną w której za każdą dodatkową zakwalifikowaną dostawę powyżej
minimalnej wymaganej ilości Wykonawca otrzyma 2 punkty. Z chwilą gdy w dalszym ciągu wyłoniona grupa
Wykonawców uzyska tą samą ilość punktów Zamawiający dokona Klasyfikacji dodatkowej w ramach danej
grupy Wykonawców z tą samą ilością punktów. Klasyfikacja dodatkowa będzie polegać na przyznaniu
dodatkowych 10 punktów Wykonawcy, który wykaże się najwyższą łączną wartością brutto wszystkich
zakwalifikowanych dostaw (odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w warunkach udziału).
Pozostali Wykonawcy z danej grupy uzyskają proporcjonalnie mniej dodatkowych punktów (Proporcje zostaną
ustalone w wyniku podziału max liczby punktów tj. 10 przez liczbę uczestników właściwej grupy Wykonawców
przypisanych do Klasyfikacji dodatkowej). Klasyfikacja dodatkowa posłuży do wskazania miejsca (pozycji
rankingowej) danego Wykonawcy w ramach danej grupy oraz w ramach Klasyfikacji głównej. Klasyfikacja
główna zostanie utworzona w oparciu o punktację przyznaną na ww. zasadach. W zakresie nieuregulowanym
w niniejszym ogłoszeniu, w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych
do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2
główne dostawy polegającą na dostawie elektronicznego sprzętu medycznego o wartości min. 100 000,00 PLN
brutto, każda. Jako elektroniczny sprzęt medyczny Zamawiający w szczególności uzna elektroniczny sprzęt
medyczny służący do diagnostyki medycznej lub operacji medycznych.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy złoży oświadczenie z art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) Wypełniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 2) Oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
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niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3)
Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp - wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu ; 4) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp
- wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu ; 5) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu 6) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub, zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7) Oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. ; 8) Wypełniony wykaz dostaw wykonanych a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie tj. co najmniej 2 główne dostawy polegającą na dostawie elektronicznego
sprzętu medycznego o wartości min. 100.000,00 zł brutto, każda. Jako elektroniczny sprzęt medyczny
Zamawiający w szczególności uzna elektroniczny sprzęt medyczny służący do diagnostyki medycznej lub
operacji medycznych; 9) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ;
10) Oryginał dokumentu potwierdzającego uprawnienia (pełnomocnictwo) osób podpisujących wniosek, o ile
nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych załączonych do wniosku ; 11) Lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej
Ad. pkt. 8
Do przeliczenia na PLN wartość dostaw wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2-7 niniejszego rozdziału ogłoszenia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,
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iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym jest mowa w zdaniu
poprzedzającym powinno uwzględniać następujące informacje dotyczące:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych
dokumentów i oświadczeń jakich żąda Zamawiający. Ocena zostanie dokonana na podstawie treści tych
dokumentów, wg formuły spełnia/nie spełnia. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-
prawnym, a także, czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego, w tym w
zakresie zgodności ze stanem faktycznym. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż Wykonawca spełnił postawione w postępowaniu warunki. Do składania ofert Zamawiający zaprosi nie
więcej niż 5 Wykonawców, którzy spełniają co najmniej minimalne warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
warunki te spełni więcej niż 5 Wykonawców, Zamawiający zaprosi tych wykonawców, którzy otrzymają
najwyższe oceny dotyczące spełnienia warunków tj. tych którzy wykażą największą ilość zrealizowanych a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw odpowiadających minimalnym
wymaganiom określonym w warunkach udziału w postępowaniu. Zamawiający stworzy Klasyfikację główną
w której za każdą dodatkową zakwalifikowaną dostawę powyżej minimalnej wymaganej ilości Wykonawca
otrzyma 2 punkty. Z chwilą gdy w dalszym ciągu wyłoniona grupa Wykonawców uzyska tą samą ilość punktów
Zamawiający dokona Klasyfikacji dodatkowej w ramach danej grupy Wykonawców z tą samą ilością punktów.
Klasyfikacja dodatkowa będzie polegać na przyznaniu dodatkowych 10 punktów Wykonawcy, który wykaże
się najwyższą łączną wartością brutto wszystkich zakwalifikowanych dostaw (odpowiadających minimalnym
wymaganiom określonym w warunkach udziału). Pozostali Wykonawcy z danej grupy uzyskają proporcjonalnie
mniej dodatkowych punktów (Proporcje zostaną ustalone w wyniku podziału max liczby punktów tj. 10 przez
liczbę uczestników właściwej grupy Wykonawców przypisanych do Klasyfikacji dodatkowej). Klasyfikacja
dodatkowa posłuży do wskazania miejsca (pozycji rankingowej) danego Wykonawcy w ramach danej grupy
oraz w ramach Klasyfikacji głównej. Klasyfikacja główna zostanie utworzona w oparciu o punktację przyznaną
na ww. zasadach. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu, w pierwszej kolejności mają
zastosowanie przepisy ustawy Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
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IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
2/2014.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.2.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.2.2014


