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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:230036-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2019/S 095-230036

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 10
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: zespół ds. zamówień publiczych
Tel.:  +48 184436635
E-mail: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl 
Faks:  +48 184436635
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowysacz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu
i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii
Numer referencyjny: DA.271-30/19

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
www.szpitalnowysacz.pl
www.szpitalnowysacz.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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50400000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje 1 zadanie 50400000-9
Zadanie nr 1 – Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu i aparatury medycznej

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 729 850.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu i aparatury medycznej
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50400000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego - Zakład Radioterapii

II.2.4) Opis zamówienia:
Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu i aparatury medycznej

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 729 850.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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
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
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające posiadanie
kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności tj. przedstawi aktualne zezwolenie Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchomienia urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
firmy Varian Medical Systems wymienionej w SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj.: posiada opłaconą polisę na
sumę gwarancyjną – min. 1 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę w oparciu o przedstawienie wykazu usług
(min 1 usługi na każde zadanie) popartej odpowiednim dokumentem, potwierdzającym wykonanie, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
— nie mniej niż 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. usługi
serwisowej akceleratorów Clinac firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem o łącznej wartości brutto
minimum 1 000 000,00 PLN wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie (wg. załącznika do
SIWZ)
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował min. 1 osobą wykwalifikowaną
do świadczenia usług serwisu sprzętu medycznego tj. do wykonywania fachowej instalacji, okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub
doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowania, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa (art. 90 ust.
4 ustawy o wyrobach medycznych) oraz przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia w/w
usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia tj.:
— wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia tj. do wykonywania fachowej instalacji, okresowej
konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub
doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowania, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa (zgodnie z art.
90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych), dotyczącej poniższego sprzętu:
• Akcelerator Clinac iX - sn: H295608
• Akcelerator Clinac iX - sn:H295833
• Symulator Acuity iX - sn: H770477
• System Aria/Eclipse- sn: HIT 5220
Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnego do wykonania zamówienia oraz przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego:
a) autoryzacja/e dla Wykonawcy wydaną przez producenta (lub jego przedstawiciela w UE) w zakresie
serwisowym na terytorium Polski sprzętu wymienionego powyżej
b) autoryzacja/e dla personelu Wykonawcy wydaną przez producenta (lub jego przedstawiciela w UE) do
wykonywania na terytorium Polski w czynności serwisu sprzętu wymienionego powyżej.
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 4 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: 26/06/2019
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)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/06/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Zespół ds. Zamówień Publicznych, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul.
Młyńska 10, POLSKA.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 37 000,00
PLN
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Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału:
a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
d. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia /i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru na
Załączniku nr 8 do SIWZ.
Ponadto:
Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ) oraz oferta. Oświadczenie oraz
oferta musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentów (ofert)znajduje się w akapicie „Opis sposobu
przygotowania oferty” specyfikacji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się
przy ożyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl .

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
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

