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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485608-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2020/S 200-485608
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: ul. Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Kowalczyk
E-mail: mariolak@ipin.edu.pl
Tel.: +48 224582528
Faks: +48 224582546
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.ipin.edu.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
Inny rodzaj: instytut naukowo-badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie pełnych usług serwisowych przez 36 m-cy dla tomografu REVO EVO 3.6 Long Sn.
36A1800125YC, producent GE wraz ze stacjami AW oraz Dose Watch System
Numer referencyjny: DZP/PN/53/82/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie pełnych usług serwisowych przez 36 m-cy dla tomografu REVO EVO 3.6 Long
Sn. 36A1800125YC, producent GE wraz ze stacjami AW oraz Dose Watch System

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: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania
Przeglądów serwisowych, których częstotliwość i zakres jest zgodny z zaleceniami
Producenta i aktualnie obowiązującymi przepisami technicznymi (4 razy w roku, co 3 miesiące) przez osoby
posiadające kwalifikacje zawodowe i świadectwa szkoleń wydane przez producenta, potwierdzające ich wiedzę
serwisową w temacie przedmiotu zamówienia, przy czym osoby te będą posiadać aktualną, pisemną imienną
autoryzację (świadectwo lub certyfikat) producenta Tomografu na wykonywanie obsługi serwisowej Tomografu
i dokument potwierdzający pozytywne ukończenie kursu/szkolenia w zakresie obsługi serwisowej Tomografu

14/10/2020
S200
https://ted.europa.eu/TED

2/6

Dz.U./S S200
14/10/2020
485608-2020-PL

3/6

oraz minimum roczne (12 miesięcy) doświadczenie w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w
realizacji usług serwisu Tomografu, będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca posiada wszelkie instrukcje serwisowe i procedury pozwalające w pełnym zakresie wykonać
czynności serwisowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
Wykonanie przeglądów zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną sprawność aparatu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich napraw na pierwsze wezwanie Zamawiającego
oraz dostarczania wszystkich nowych i oryginalnych części zamiennych oraz nowych i oryginalnych
podzespołów niezbędnych do napraw, nie rekondycjonowanych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu i pracy serwisantów.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia zdalnej diagnostyki za pomocą łącza internetowego do 30
minut od zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
5. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie do 8 godzin (w dni
robocze) od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, nie wymagającej wymiany części zamiennych, w terminie
do 24 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
7. W przypadku awarii, przy której konieczna jest wymiana zasadniczych modułów aparatu (np. lampa RTG)
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminie 72 godzin (w dni robocze) od zgłoszenia awarii
przez Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów akceptacyjnych każdorazowo po wymianie lampy RTG.
9. Wykonawca przeprowadzać będzie konsultacje specjalisty fizyka medycznego, analizę wyników testów,
kontrolę jakości obejmującą: kontrolę dawek wiązki promieniowania i jakości promieniowania.
10. Wymagania minimalne techniczne dla lampy RTG:
1) prędkość rotacji: 84 000 rmp,
2) rozmiar ognisk:
— duże ognisko:
— 1.2 mm (W) x 1,1 mm (L) IEC 60336: 2005
— 0,9 mm (W) x 0,9 mm (L) IEC 60336:1993
— małe ognisko:
— 0,9 mm (W) x 0,7 mm (L) IEC 60336: 2005,
— 0,7 mm (W) x 0,6 mm (L) IEC 60336:1993.
1) kąt anody: 7 stopni,
2) pojemność cieplna anody: 5.0 MJ (7.0 MHU),
3) maksymalna pojemność cieplna kołpaka: 7.7 MJ (10.8MHU,
4) maksymalne ciągłe odprowadzenie ciepła 4 800 W,
5) maksymalne napięcie nominalne 140 kV,
6) minimalna filtracja własna 4.9 mm AL.@70 –75 kV.
11. Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania stanu lampy Tube Watch, w celu przewidywania awarii
oraz w celu zmniejszenia ryzyka przestojów lub innego systemu, który będzie przewidywać awarię, w celu
zmniejszenia ryzyka przestojów.
12. Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim miesiącu trwania umowy do wymiany lampy RTG, w przypadku
gdy lampa ta nie została wymieniona uprzednio, to jest w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc
zakończenia umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji stołu Tomografu (w tym wymiana materaca raz w roku,
pasków stabilizujących, podkładek korygujących i regeneracji obudowy).
14. Wykonawca dostarczy 1sztukę podkładki pod głowę.
15. Sumaryczny czas niesprawności aparatu nie przekroczy 30 dni w czasie trwania umowy.
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16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów specjalistycznych Tomografu, stacji opisowych i
przeglądowych raz na 12 miesięcy.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wpisu wszelkich wykonanych czynności serwisowych do paszportu.
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
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.2.13)

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
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) posiadał polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN,

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub aktualnie realizuje co najmniej jedną usługę
serwisową na rzecz Zamawiającego, którym jest jednostka służby zdrowia (szpital, klinika, przychodnia),
której przedmiotem w całości lub w części było prowadzenie serwisu technicznego gwarancyjnego lub
pogwarancyjnego Tomografu CT OPTIMA 660 przez okres minimum 12 miesięcy o wartości usługi (umowy)
brutto w skali jednego roku minimum 120 000,00 PLN,
Dysponuje min. dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia. Osoby te będą posiadać aktualną, pisemną imienną autoryzację
(świadectwo lub certyfikat) producenta Tomografu lub podmioty niezależne od producenta. na wykonywanie
obsługi serwisowej Tomografu i dokument potwierdzający pozytywne ukończenie kursu/szkolenia w zakresie
obsługi serwisowej Tomografu CT OPTIMA 660 oraz minimum roczne (12 miesięcy) doświadczenie w okresie
3 lat przed upływem terminu składania ofert, w realizacji usług serwisu Tomografu., będących przedmiotem
zamówienia,
Dysponuje systemem zarządzania jakością – certyfikatem jakości ISO. 9001:2015

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:00

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.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2020
Czas lokalny: 10:15
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L I 19 z 4.5.2016 str.1), dalej RODO, informuje że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i neurologii w Warszawie ul.
Sobieskiego 9.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w/nazwa Zamawiającego jest Pani/Pana imię nazwisko, kontakt:
adres, e-mail, telefon.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego w /w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986).
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp. Przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp. Związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy – Pzp.
7) W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszenia przepisów RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu
1. w związku z art. 17 ust.3 lit b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych w
dziale VI (artykuły od 179 do 198g Ustawy Pzp). Dla niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy
odpowiednie dla postępowań, których wartość zamówienia przekracza równowartości kwoty określonej w art. 11
ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2020
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