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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127726-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia do tomografii
2018/S 058-127726

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Instytut Psychiatrii i Neurologii
Sobieskiego 9
Warszawa
02-957
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
Tel.:  +48 224582623
E-mail: marias@ipin.edu.pl 
Faks:  +48 224582546
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipin.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowo Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa tomografu komputerowego, przebudowa infrastruktury teletechnicznej i remont pracowni radiologicznej
Numer referencyjny: DZP/PN/18/551/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33115000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:marias@ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
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Dostawa i instalacja Tomografu komputerowego (minimum 64-rzędowy) umożliwiającego uzyskanie minimum
128 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu lampa-detektor.

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
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Radiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
— Opracowanie dokumentacji projektowej (projektu technicznego wraz z kosztorysami inwestorskimi) na
podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ),
— Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych – zgodnie z projektem i kosztorysami inwestorskimi wykonanymi
przez Wykonawcę.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Nr POIS.09.02.00-00-0113/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
W ramach działania 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 4 500 000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie potencjału osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający uzna
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i
wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby w wykonaniu
przedmiotu zamówienia uczestniczyły, co najmniej następujące osoby:
1) 1 osoba posiadająca uprawnienia/doświadczenie do kierowania pracami związanymi z montażem i
zainstalowaniem aparatu TK;
2) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, uzyskane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.9.2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), posiadająca
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót, wpisaną na listę
właściwej mu terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającą aktualnie opłacone składki ubezpieczenia
OC działalności zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2.

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: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:00
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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: 06/04/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Sobieskiego 9, pokój nr 18.

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:
A. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
przedmiocie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz że nie podlegania wykluczeniu.
Dowodem spełnienia warunków braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu są odpowiednie informacje zawarte w standardowym formularzu Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).
(wzór JEDZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).
Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wypełniony JEDZ składa się wraz z ofertą,
1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia: firmowych, szczegółowych materiałów informacyjnych
potwierdzających parametry techniczno-użytkowe oferowanego tomografu komputerowego.
2. W terminie 3 dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp (na stronie internetowej Zamawiającego) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu - Oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca wraz z
oświadczeniem składa dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
B. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 ustawy tj.
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
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ofert; lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym 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,
4. Aktualnego zaświadczenia właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; lub innego dokumentu potwierdzającego, 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.
5. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowod ...

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180
ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni, jeżeli przesłane zostały w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia Dz.Urz. UE lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej,

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/03/2018

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

