
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH KARDIOANGIOGRAFU SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-506

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75-753-72-86

1.5.8.) Numer faksu: brak

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.jgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH KARDIOANGIOGRAFU SIEMENS ARTIS ZEE
FLOOR

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-219900bc-a0fc-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036628/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 13:48

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl/wcskj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wcskj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty za
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: brak

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): "......16.1. Administratorem danych osobowych
obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności:�
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy
to w szczególności:• Wykonawcy będącego osobą fizyczną,• Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,• Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),• Członka organu zarządzającego
wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),• Osoby
fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego;� Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskał. Dotyczy to w szczególności:• Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, •
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Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,• Pełnomocnika
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w
pełnomocnictwie),• Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego
osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);� Podwykonawca/podmiot
trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.16.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 16.2.1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra;16.2.2. inspektorem ochrony danych osobowych
w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej tel. 75/7537259, e-mail:
ochronadanych@spzoz.jgora.pl;16.2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH
KARDIOANGIOGRAFU SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR NR REFERENCYJNY :
ZP/PN/09/02/2021.16.2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
(zwaną dalej: „Ustawa Pzp”); 16.2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;16.2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy Pzp; 16.2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;....."Szczegóły dotyczące
RODO zawarte w umowie oraz załączniku do umowy w formie umowy przetwarzania oraz SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/PN/09/02/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług serwisowych przez okres 36 miesięcy-Możliwość zgłoszenia mailowo lub
telefoniczne awarii w dni robocze maks. 120 minut Czas przestoju aparatu spowodowany awarią
powyżej 10 dni/rok spowoduje automatyczne przedłużenie umowy serwisowej o liczbę dni
przestoju.Po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie wystawiał protokoły serwisowe z
opisem wykonanych czynności serwisowych/naprawczych oraz dokona wpisu do paszportu
technicznego aparatu.Wykonywanie czynności serwisowych oraz okresowych przeglądów
technicznych zgodnie z zaleceniami i harmonogramem producenta aparatu (minimum 2

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036628/01 z dnia 2021-04-20

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



rocznie)Wsparcie techniczne i zdalna diagnostykaWykonawca gwarantuje, że dostarczone w
ramach umowy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne będą oryginalne i fabrycznie
nowe.Sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów zgodnie z
zaleceniami producentaDojazdy diagnozy usługi napraw i kalibracji sprzętuInstalacja zalecanych
przez producenta aktualizacji i modyfikacji oprogramowania i konstrukcji poprawiające
wydajność i bezpieczeństwo pracySzczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ
oraz załącznikach

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123220-6 - Urządzenia do kardioangiografii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i wagami:Dot. wszystkich pakietówCena (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt)Gwarantowany
czas usunięcia awarii (UA)-waga 40% (40%=40 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca był ubzepieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej
dotyczącej prowadzonej działaności związaen z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co
najmniej: Kwota w PLN 450 000,00

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
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krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lubinformacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:2) Informacja o Ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt. 10. 2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta angiografu KARDIOANGIOGRAFU
SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na
potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu,
potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania KARDIOANGIOGRAFU
SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR i dołączony do oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Posiadanie przez wykonawcę autoryzacji producenta angiografu KARDIOANGIOGRAFU
SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR uprawniającej do jego serwisowania. Dokument na
potwierdzenie musi być wystawiony przez producenta sprzętu będącego przedmiotem serwisu,
potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do serwisowania KARDIOANGIOGRAFU
SIEMENS ARTIS ZEE FLOOR i dołączony do oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
6.3.1. Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY - zarejestrowaną nazwę Wykonawcy,
zarejestrowany adres Wykonawcy, województwo, powiat, numer telefonu, nr fax, numer
REGON, numer NIP, e – mail, adres strony internetowej, numer konta bankowego, dane
osobowe i nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów6.3.2. Załącznik nr 2a-Opis przedmiotu
zamówienia6.3.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6.3.4. Aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp – według wzoru. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.6.3.5. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie określonej dla danego pakietu,
przed upływem terminu składania ofert (do 29.04.2021 r., godz.: 11:00), na cały okres związania
ofertą od upływu terminu składania ofert:Nr Pakietu Kwota wadium 1 8 910,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (według wzoru stanowiącego
Załącznik do SWZ składa każdy z Wykonawców.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaki zakres
zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości netto zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy
Pzp, gdzie łączna wartość zmian będzie mniejsza niż progi unijne określone na podstawie art. 3
ust. 1 Ustawy Pzp i nie przekracza 10% wartości zamówienia, która została określona w § 2 pkt.
1 Umowy, a zmiany te nie spowodują zmiany ogólnego charakteru Umowy. Szczegóły dotyczące
zmian w zakresach umowy zawarte w SWZ oraz załącznikach

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/wcskj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28
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