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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275123-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Urządzenia medyczne
2016/S 152-275123

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka – Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
Tel.:  +48 146310341
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Faks:  +48 146310337
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ssz.tar.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ssz.tar.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 aparatu do echokardiografii 1 sztuka.
Numer referencyjny: AE/ZP-27-89/16

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowienia@ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl
www.ssz.tar.pl
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Dostawa aparatu do echokardiografii 1 sztuka.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 185 185.19 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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do magazynu Zamawiającego.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego aparatu do echokardiografii 1
sztuka, którego wymagane parametry techniczne określono w Załącznikach nr 5 do SIWZ, instalację i
uruchomienie, a także świadczenie gwarantowanych usług serwisowych w okresie na jaki udzielona jest
gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi w siedzibie
Zamawiającego.
Termin realizacji:
— jednorazowa dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do echokardiografii, którego wymagane parametry
techniczne określono w Załączniku nr 5 do SIWZ – do 35 dni od daty podpisania umowy,
— szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego aparatu do
echokardiografii w dniu protokolarnego odbioru aparatu lub w terminie poprzedzającym protokolarny odbiór
wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą,
— pełna gwarancja i wliczony w cenę oferty serwis na wszystkie dostarczone elementy aparatu minimum 24
miesiące od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do echokardiografii,
— rękojmia na przedmiot zamówienia: od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego aparatu do
echokardiografii, na zasadach i w terminie określonym w Kodeksie Cywilnym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 185 185.19 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy).
1.2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.5 pkt.1, 5, 6 i 8 ustawy.
1.3. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie
(według Załącznika nr 2 do SIWZ).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty Oświadczenie Wykonawcy złożone w formie
jednolitego dokumentu (według Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.1.2.1. SIWZ. Wykonawca może
wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie
złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany również do złożenia oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (według Załącznika nr 3 do SIWZ) w terminie określonym w pkt IV.1.3 SIWZ.
4 Wykaz dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy wymaganych od
Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
4.1 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów:
a) Oryginału lub kopii odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.1.4.1.1) SIWZ.
b) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z wymogiem określonym w pkt
IV.1.4.1.2) SIWZ.
c) Oryginału lub kopii informacji z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z wymogiem określonym w pkt.
IV.1.4.1.3) SIWZ
d) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub innego dokumentu zgodnie
z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.1.4) SIWZ
e) Oryginału lub kopii zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu zgodnie z wymogiem
określonym w pkt IV.1.4.1.5) SIWZ.
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 4.1.
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4.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego
dokumentów:
a) Dowody określające czy dostawy wykazane w oświadczeniu Wykonawcy złożonym w formie jednolitego
dokumentu zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.2.1)
SIWZ
4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Oświadczenie, zgodnie z wymogiem określonym w pkt. IV.1.4.3.1) SIWZ
b) Materiały informacyjne (w języku polskim) dotyczące oferowanego urządzenia oraz jego zdjęcia (fotografii).
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt.4.1, 4.2 i 4.3 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych
oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie
(według Załącznika nr 2 do 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 udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie
oraz wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy urządzenia/urządzeń medycznych
o wartości nie mniejszej niż 160 000 PLN (według Załącznika nr 2 do SIWZ).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały ujęte w Ogólnych warunkach umowy – pkt XV 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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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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: 16/09/2016
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
Oferta musi zachować ważność do: 14/11/2016

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2016
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Tarnów, Budynek Dyrekcji, ul. Szpitalna 13, pokój nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:
— nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
— ceny ofert,
— warunki płatności,
— okres gwarancji,
— termin wykonania zamówienia.

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:
1 Ponadto do oferty należy załączyć:
1.1 Wypełniony i podpisany Załączniki nr 5 do SIWZ oraz wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ.
1.2 Oświadczenie, zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.2.1 SIWZ
1.3 Oświadczenie, zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.2.2 SIWZ
1.4 Kopię dokumentu potwierdzającego zabezpieczenie oferty akceptowaną formą wadium.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
składa zamiast dokumentów, o których mowa w pkt IV.1.4.1.1) – IV.1.4.1.5), dokumenty zgodnie z wymogiem
określonym w pkt IV.3 SIWZ
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3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt
IV.1.4.1.2) i pkt IV.1.4.1.3) SIWZ składa dokument w zakresie i zgodnie z wymogiem określonym w pkt IV.4
SIWZ.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (według Załącznika nr 2 do SIWZ).
5. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (według Załącznika nr 2 do SIWZ).
6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub
sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym postępowaniu
oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty wymienione w
pkt IV.1.3.1 oraz IV.1.4 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe dokumenty i oświadczenia
przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art.
23 ust. 2 ustawy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, za wyjątkiem oświadczeń,
winna być ona poświadczona „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700

mailto:uzp@uzp.gov.pl
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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:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych, 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 winny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej wobec treści ogłoszenia i SIWZ,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
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:
05/08/2016
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