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I. II. III. IV. VI.
Polska-Polanica-Zdrój: Urządzenia do stymulacji pracy serca
2018/S 194-438545
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.
020493961
ul. Jana Pawła II 2
Polanica-Zdrój
57-320
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Siedlecka
Tel.: +48 748621271/ +48 748621121/ +48 748621210
E-mail: zp@scm.pl
Faks: +48 748621122
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.scm.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.scm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna
020493961
ul. Jana Pawła II 2
Polanica-Zdrój
57-320
Polska
Osoba do kontaktów: Sekcja Zamówień Publicznych
Tel.: +48 748621271/+48 748621121/+48 748621210
E-mail: zp@scm.pl
Faks: +48 748621122
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.scm.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
ZP/PN/2018/64 - angiograf II
Numer referencyjny: ZP/PN/2018/64 - angiograf II
II.1.2) Główny kod CPV
33182200
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu
medycznego - angiografu oraz adaptacji pomieszczeń istniejącej Pracowni
Radiologii Zabiegowej dla Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Centrum
Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ oraz
program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 11 do SIWZ.
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
45453000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pracownia Radiologii Zabiegowej dla Oddziału Kardiologicznego w
Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A
II.2.4) Opis zamówienia:
Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu medycznego – angiografu pozostałe
informacje zawarte w SIWZ i załącznikach
Adaptacja pomieszczeń Pracowni Radiologii Zabiegowej. Uszczegółowienie
przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 11
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 90
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

2018-10-09, 10:56

Dostawy - 438545-2018 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:438545-201...

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:
7.1.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie Zamawiający
żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1b pkt 1) - wg wzoru - Załącznik nr 3
do SIWZ,
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.1.2. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, na potwierdzenie Zamawiający żąda
złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy – wg wzoru - Załącznik nr 3
do SIWZ oraz posiadać Polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczony z
tytułu ryzyka zawodowego) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00
PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.1.3. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną i zawodową. Na
potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1b pkt. 3)
ustawy – wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ, przedstawić „Wykaz wykonanych
dostaw” - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączenie 3 dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, 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 lub usługi zostały wykonane. Dowodami tymi są w
szczególności:
7.1.3.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7.1.3.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie Wykonawcy
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa
odpowiednio powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia
albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz którego, dostawy lub usługi były lub miały zostać
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
7.1.4. 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.
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7.1.5. 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.
7.1.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i art. 24 ust. 5.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji umowy do: 90 dni od podpisania umowy
Postanowienia umowne
19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie
istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umów stanowi
Załącznik nr 7 do SIWZ.
19.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie
określonym w art. 94 ustawy.
19.3. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej,
w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.
19.4. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i
zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze
strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na
adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu
pięciu dni od jego otrzymania.
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: 14/11/2018
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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/11/2018
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II 2,
57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA - Sekretariat.
Otwarcie ofert w sali konferencyjnej
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:
Wymagania dotyczące wadium
13. 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda wniesienia wadium, które
wynosi: 55 000,00 PLN
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz.
11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art.
45 ust. 6 ustawy, tj.:
— w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/PolanicaZdrój, 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730),
— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym,
— w gwarancjach bankowych,
— w gwarancjach ubezpieczeniowych,
— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. nr 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240)
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
13.2. Zwrot wadium.
1) Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim
Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejszą oraz z zastrzeżeniem pkt. 13.3 SIWZ.
2) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3) Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia
wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1
ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
13.3. Zatrzymanie wadium.
1) Zamawiający zatrzyma wadium jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że
wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
2) Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli

5z6

2018-10-09, 10:56

Dostawy - 438545-2018 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:438545-201...

było wymagane przez Zamawiającego,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 /+48 224587803
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018
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