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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292781-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Jednostki rezonansu magnetycznego
2022/S 105-292781

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
Adres pocztowy: Plac Medyków 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Broniszewska
E-mail: zam.publ@wss5.pl 
Tel.:  +48 323682449
Faks:  +48 323682012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss5.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
„Dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, instruktażem stanowiskowym i 
wsparciem serwisowym”
Numer referencyjny: 31/PNE/DOT/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Rezonansu Magnetycznego wraz z instalacją, uruchomieniem, 
instruktażem stanowiskowym i wsparciem serwisowym. Rezonans Magnetyczny, przeznaczony do 
wykorzystywania śródoperacyjnego umożliwiający weryfikację radykalności resekcji guzów nowotworowych,. 
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: kryterium jakościowe określone w załączniku nr 6 do SWZ / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin uruchomienie do dnia 30.03.2023 r.

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk.,którzy nie podlegają wykluczeniu,na zasadach określonych 
w Roz.VIII SWZ,oraz spełniają określone przez Zam. warunki udziału w postępowaniu Z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności 
wskazanych:1)w art. 108 ust. 2)w art. 109 ust. 1 pkt. 4. Zamawiający oceniając wykluczenie Wykonawcy 
stosuje odpowiednio zapisy art. 110 i 111 ustawy1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest oświadczenie 
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o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 
ustawy Pzp, aktualnego na dzień składania ofert Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie 
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.
2.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych:1)w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 
1 pkt 5 ustawy Pzp – oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 
i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie 
od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, złożone zgodnie z załącznikiem nr 3 do 
SWZ.2)w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji.3)w zakresie braku podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 
109 ust. 1 pkt. 4 i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy 
Pzp ustawy Pzp – oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.4)w zakresie braku podstaw 
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. informacja z Krajowego Rejestru Karnego 
sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.5)Weryfikacji braku zaistnienia podstawy 
wykluczenia wynikającego z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 
w stosunku do konkretnego podmiotu Zamawiający dokona za pomocą wszelkich dostępnych środków. 
Jako przykład takich metod weryfikacji wskazuje się ogólnodostępne rejestry takie jak Krajowy Rejestr 
Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów 
Rzeczywistych.6)Wykaz dostaw/usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy/usługi zostały wykonane "(...)" 7)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę 
do realizacji zamówienia "(...)"Mając na uwadze brak możliwości umieszczenia(ograniczona ilość znaków w 
ogłoszeniu)pozostałe info. zawarto w SWZ dost.na stronie www.platformazakupowa.pl/wss5

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A) w zakresie posiadanego doświadczenia:
A1) Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną porównywalną do udzielanego 
zamówienia dostawę polegającą na dostarczeniu i uruchomieniu Rezonansu Magnetycznego na kwotę co 
najmniej 5 mln zł brutto.
A2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę polegającą na serwisowaniu 
Rezonansu Magnetycznego porównywalnego do udzielanego zamówienia przez okres 2 lat
B zdolności zawodowej: Zamawiający żąda, aby Wykonawca udowodnił, że dysponuje lub będzie dysponował 
co najmniej jedną osobą przeznaczoną do serwisowania Rezonansu Magnetycznego z doświadczeniem 2 
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lat; posiadającą odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę szkoleniową 
autoryzowaną przez producenta lub producenta

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ (załącznik nr 5 do SWZ – 
wzór umowy) oraz danych zawartych w ofercie.
Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XXII SWZ. Zamawiający, na podstawie przepisu art. 455 ust. 
1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 25/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy zakupowej Zamawiającego w 
siedzibie Zamawiającego, tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 
1, 41-200 Sosnowiec, POLSKA, w Dziale Zamówień Publicznych
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest niejawne

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SWZ:
a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie 
których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP - wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ.
b) Karty katalogowe / opisy / foldery / fotografie / informacje producenta / ulotki / prospekty oferowanego 
asortymentu z opisem produktów, potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów, w 
których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi); Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
c) Certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych produktów;
d) analiza porównawcza dotycząca równoważności zaoferowanego sprzętu zgodna z opisem przedmiotu 
zamówienia ( jeżeli dotyczy) 2) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą (art. 107 ust.1 
ustawy Pzp).
3) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 
(art. 107 ust.2 ustawy Pzp). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie 
dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ofertę 
sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą 
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w 
Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) dokumenty w tym pełnomocnictwo, z których wynika prawo do podpisania oferty – jeżeli dotyczy;
3) Załącznik nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (Stanowi treść oferty. Załącznik nie podlega 
uzupełnieniu)
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale X SWZ;
5) oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SWZ;
6) oświadczenie stanowiące załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy;
7) oświadczenie stanowiące załącznik nr 10 do SWZ – jeżeli dotyczy;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy 
użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/wss5
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (szczegóły SWZ rozdział XVI ).Ofertę, w tym 
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom)..
W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym 
przedstawić oferowane rozwiązanie oraz dołączyć dowody dokumentujące podstawowe parametry techniczne i 
analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikać będzie, że są one w pełni równoważne do wskazanych 
przez Zamawiającego urządzeń, materiałów, technologii w dokumentacji postępowania. Zaproponowane 
rozwiązanie równoważne powinno posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia, oraz 
spełniać wymagania określone w dokumentacji postępowania.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 
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powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie 
powyższego następuje na załączniku nr 1 do SWZ
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. Mając na uwadze brak możliwości 
umieszczenia(ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu),pozostałe informacje zawarto w SWZ dostępnej na 
stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wss5

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022
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