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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki im. K.Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z
o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 970773231
Adres pocztowy: UL. ZYTY 26
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-046
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Piotrowska
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl
Tel.: +48 683296200
Faks: +48 683255808
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.szpital.zgora.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.szpital.zgora.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora
/proceedings
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/szpital_zgora
/proceedings
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
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Sekcja II: Przedmiot

adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego
I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Zakup akceleratora wraz z dostosowaniem pomieszczeń.
Numer referencyjny: LI.280.7.2022

II.1.2) Główny kod CPV
33151000 Urządzenia i wyroby do radioterapii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup akceleratora wraz z dostosowaniem
pomieszczeń.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup akceleratora wraz z dostosowaniem
pomieszczeń. Oferowany akcelerator ma umożliwiać jego późniejszą rozbudowę
pozwalającą na realizację radioterapii adaptacyjnej w czasie rzeczywistym (on-line) z
pacjentem na stole terapeutycznym. Demontaż i utylizacja posiadanego akceleratora
oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji. Wykonanie
projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora. Magazynowanie
akceleratora w magazynie Wykonawcy do czasu rozpoczęcia instalacji u
Zamawiającego. Szkolenie z obsługi oferowanego akceleratora dla techników oraz
fizyków medycznych. Prace budowlane (dotyczą bunkra i sterowni):
wykucie ramy po zdemontowanym akceleratorze
przygotowanie posadzki pod ramę oferowanego akceleratora zgodnie z wymogami
producenta akceleratora
posadowienie i zabetonowanie ramy akceleratora zgodnie z wytycznymi producenta
wykonanie nowych kanałów niezbędnych dla oferowanego akceleratora
prace rozbiórkowe dla podwieszanego sufitu oraz wykładziny podłogowej
przygotowanie istniejących ścian do malowania, szpachlowanie i malowanie farbą
dyspersyjną
montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego wypełnionego płytami z wełny
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mineralnej
ułożenie wykładziny PCV prądoprzewodzącej wraz z wykonaniem odprowadzenia
ładunków elektrycznych poprzez taśmy miedziane w/g instrukcji producenta
dostarczenie i zamontowanie drzwi aluminiowych ręcznie suwanych pomiędzy
sterownią a korytarzem zewnętrznym
demontaż i ponowny montażu przebieralni pacjenta w celu umożliwienia
wprowadzenia oferowanego akceleratora
wymiana odbojnic ściennych z PCV
przygotowanie i zabezpieczenie drogi transportowej dla oferowanego akceleratora (w
tym ewentualne stemplowanie stropów).
Prace elektryczne:
przebudowa instalacji oświetleniowej i elektrycznej dla potrzeb oferowanego
akceleratora.
Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
przegląd istniejącej centrali wentylacyjnej
czyszczenie kanałów wentylacyjnych
montaż jednego klimatyzatora ściennego w bunkrze
instalacja wody lodowej do akceleratora, w tym przeróbka rur i podejścia do
akceleratora.
Prace instalacyjne w obrębie sterowni oraz bunkra umożliwiające zainstalowanie
akceleratora wraz z osprzętem:
przygotowanie kanałów dla okablowania
przygotowanie kanałów do instalacji kamer
dostosowanie szafy elektrycznej
demontaż i ponowny montaż kanałów wentylacyjnych wraz z zabudową w obrębie
bunkra zlokalizowanych na drodze transportowej akceleratora
w razie konieczności demontaż i ponowny montaż drzwi oddzielających korytarze
pomiędzy budynkami na drodze transportowej oferowanego akceleratora.
Wykonanie dokumentacji projektowo-elektrycznej.

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
Koniec: 10/06/2023
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
Zamówienie należy zrealizować w terminie: dostawa do 25 listopada 2022 r.,
instalacja do 30.04.2023 r., wykonanie testów akceptacyjnych, uruchomienie,
przekazanie dokumentacji projektowo-elektrycznej oraz dokumentu
potwierdzającego utylizację demontowanego akceleratora do 10.06.2023 r. od daty
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

zawarcia umowy.
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 zł.

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:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3 niniejszego rozdziału SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
2.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, z postępowania
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z
2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w
art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
c.d. w sekcji III 1.3)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. sekcji III 1.2) podstawy wykluczenia:
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2.2. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury.
2.3. W dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). Rozporządzenie to wprowadza m.in. zakaz
udziału w wykonywaniu zamówień publicznych lub koncesji przez rosyjskich
wykonawców i podwykonawców. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie w
dniu 9 kwietnia 2022 r.
2.3.1. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym
rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z
działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wyklucza się:
1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z
siedzibą w Rosji;
2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio
lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w ppkt 1)
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Sekcja IV: Procedura

niniejszego ustępu; lub
3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub
pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na
nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2.3.2. Zgodnie z 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 prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ww. ustawy;
2. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu Ustawy z dnia 1
marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub
będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została
wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką
jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawierają załączony do niniejszej
SWZ wzór umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie
realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z
ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.
2. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego do Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – w tym także braku pokrycia
przez Wykonawcę szkody – Wykonawca wniesie zabezpieczenie w jednej lub kilku
formach (zgodnie ze swoim wyborem) określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
1) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia umownego.
2) Zabezpieczenie będzie wniesione w terminie 7 dni od dnia zawarcie umowy.

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)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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: 22/09/2022
Czas lokalny: 08:00

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: 22/09/2022
Czas lokalny: 08:05
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
za pomocą systemu teleinformatycznego – Platformy. poprzez ich odszyfrowanie

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:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami:
1.1 cena ofertowa = 80 pkt
1.2 okres gwarancji = 10 pkt.
1.3 parametry techniczne = 10 pkt.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo
regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej.
Termin wnoszenia odwołań:
a) w terminie: 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób
inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 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, w
przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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