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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97273-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
2019/S 043-097273

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu
PL524
ul. Katowicka 66a
Opole
45-061
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Kopeć
Tel.:  +48 774416001
E-mail: b.kopec@onkologia.opole.pl 
Faks:  +48 774416003
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://nowa.onkologia.opole.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.onkologia.opole.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkologia_opole
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/onkologia_opole

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń do diagnostyki obrazowej
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Numer referencyjny: 3/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń tomografu komputerowego i mammografu
cyfrowego z funkcją tomosyntezy wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń terapeutycznych TK i MMG
pod instalację nowych urządzeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (parter budynku szpitala „A”) w SP ZOZ
Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiwgo w Opolu.

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
33111650

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń tomografu komputerowego i mammografu
cyfrowego z funkcją tomosyntezy wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń terapeutycznych TK i MMG
pod instalację nowych urządzeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (parter budynku szpitala „A”) w SP ZOZ
Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiwgo w Opolu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość techniczna, parametry użytkowe urządzeń / Waga: 0,35
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 0,05
Cena - Waga: 0,60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 114
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.10.01.01-16-0041/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Nazwa projektu: Poprawa jakości diagnostyki obrazowej w celu zwiększenia efektywności leczenia nowotworów
złośliwych w Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania
niezbędnej wiedzy i doświadczenia
Wykonawca spełnia warunek określony w pkt. 1, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa urządzeń do
diagnostyki obrazowej, w tym cyfrowego tomografu komputerowego lub mammografu o wartości nie niższej niż
5 000 000 PLN brutto

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Termin płatności - do 60 dni od daty doręczenia faktury wraz z obustronnie podpisanym protokołem odbioru.
Harmonogram realizacji określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

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: 02/04/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 02/04/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a, 45-061 Opole, pokój nr 11, POLSKA

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. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 54 000 PLN.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert.
3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp)
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:
1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) 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. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i
1240).
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty
wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać nr postępowania
przetargowego, którego dotyczy zabezpieczenie oferty. Wadium w pieniądzu należy wnosić na konto: Bank PKO
S.A. - Grupa Pekao S.A. I O/ Opole nr konta 82124016331111000026515908
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w
terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany
powyżej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający
powinien dokonać jego zwrotu.
8. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest dołączenie do oferty
oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej, Oryginał gwarancji/poręczenia powinien
być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawa Pzp. Beneficjentem wadium
wnoszonego w innej formie niż pieniądzu jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie
Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.
Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od
dnia składania ofert.
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Powołując się na zapis art. 53 dyrektywy 2014/24/UE Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie
papierowej doręczonej na adres zamawiającego: Opolskie Centrum Onkologii w Opolu, ul. Katowicka 66a,
45-061 Opole, POLSKA, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina doręczenia), jeśli
Wykonawca nie dysponuje wersją elektroniczną.
Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia i zwrotu wadium opisane zostały w rozdziale VIII SIWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza
Koszarowskiego w Opolu
ul. Katowicka 66 a
Opole
45-061
Polska
Tel.:  +48 774416001
E-mail: b.kopec@onkologia.opole.pl 
Faks:  +48 774416003
Adres internetowy: http://nowa.onkologia.opole.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2019
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