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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408244-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kolno: Urządzenia do tomografii
2019/S 167-408244

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Szpital Ogólny w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
Kolno
18-500
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Polkowska
Tel.:  +48 862739330
E-mail: zp@szpitalkolno.pl 
Faks:  +48 862739338
Kod NUTS: PL84
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalkolno.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalkolno.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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie.
Numer referencyjny: Sz.O./SAG/41/09/19

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp@szpitalkolno.pl
http://www.szpitalkolno.pl
www.szpitalkolno.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dz.U./S S167
30/08/2019
408244-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 7

30/08/2019 S167
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 7

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1) 1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup, dostawa,
montaż i uruchomienie tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie w ilości,
asortymencie i o parametrach technicznych i wymaganych określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ w budynku
głównym Szpitala.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne zostały określone w Załączniku
Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem
asortymentowo – cenowym). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu komputerowego rok
produkcji 2019.

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
33115000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup, dostawa, montaż
i uruchomienie tomografu komputerowego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie w ilości, asortymencie
i o parametrach technicznych i wymaganych określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ w budynku głównym
Szpitala.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne zostały określone w Załączniku
Nr 2 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne wraz z formularzem
asortymentowo – cenowym). Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania tomografu komputerowego rok
produkcji 2019.
3) Z uwarunkowaniami technicznymi miejsca montażu Wykonawcy mogą się zapoznać w dni robocze w
godzinach 8:00 - 15:00 w okresie od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu do dnia upływu terminu
składania ofert.
4) Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy PZP Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Państwa, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość (ocena techniczna) / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 16/12/2019
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
1) Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

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:
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa aktualny na dzień złożenia odpis 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;
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1
(jedną) dostawę aparatury medycznej o wartości minimum 1.000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych)
– kopię dowodu potwierdzającego należyte wykonanie dostaw należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.
Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa Wykaz dostaw
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wzór Wykazu
dostaw stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
1) Zgodnie z art. 144 ustawy PZP, Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:
a) zmiany nazwy, siedziby Stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
c) zmian wynikających z przepisów ustawy PZP,
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
(Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.))
jedynie w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy; zmiana nie będzie dotyczyć
wynagrodzenia netto.
e) konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu
o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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: 07/10/2019
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Sekretariat Szpitala Ogólnego w Kolnie, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 69 (pok. 5 na I-piętrze), POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
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Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 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.
2. 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.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych
w art. 23 ustawy PZP. 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.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ.
JEDZ należy załączyć do oferty i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub
odpowiednio podmiotu na zasobach, którego powołuje się Wykonawca.
7. Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) Formularz oferty (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ).
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ).
c) Pełnomocnictwo składane wraz z ofertą w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę kwalifikowanym
podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności lub kopii elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza.
d) Dowód wniesienia wadium (wg zasad określonych w pkt. 8 SIWZ).
8. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie złotych:
trzydzieści tysięcy 00/100).
9. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zastosuje procedurę, o której
mowa w art. 24aa ustawy PZP (tzw. procedura odwrócona).
10. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 6.3. SIWZ.
11. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
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samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi
Załącznik Nr 4 do SIWZ.
12. Opis sposobu przygotowania oferty przedstawiono w pkt. 10 SIWZ.
13. Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej
„zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie Zamawiający ustala w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Szczegółowe
informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały zawarte w pkt. 15 SIWZ.
14. Klauzula informacyjna Administratora dotycząca RODO została zawarta w pkt. 19 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują 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.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy PZP.
4) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
8) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego,
za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza UZP
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
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