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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498450-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2020/S 205-498450
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Psychiatrii i Neurologii
Adres pocztowy: Sobieskiego 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-957
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
E-mail: marias@ipin.edu.pl
Tel.: +48 224582623
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: 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://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
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:
System rezonansu magnetycznego 1,5 T (dostawa i instalacja)

II.1.2)

Główny kod CPV
33113000 Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

21/10/2020
S205
https://ted.europa.eu/TED

1/5

Dz.U./S S205
21/10/2020
498450-2020-PL

2/5

Dostawa: system rezonansu magnetycznego 1,5 T (dostawa i instalacja).
Wymagane parametry techniczne – warunki graniczne (odcinające), parametry techniczno-użytkowe
podlegające ocenie punktowej zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferowany wyrób medyczny powinien posiadać aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty (CE) oraz dokumenty
dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010
r. – o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679).
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
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zakład Radiologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa: system rezonansu magnetycznego 1,5 T (dostawa i instalacja).
Wymagane parametry techniczne – warunki graniczne (odcinające), parametry techniczno-użytkowe
podlegające ocenie punktowej zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy, postawienia, instalacji i uruchomienia oferowanego systemu
rezonansu magnetycznego (na poczet niniejszego postępowania Zamawiający będzie używał także określenia
„aparat” na określenie systemu rezonansu magnetycznego w treści niniejszej SIWZ i wszystkich załącznikach
do SIWZ, w tym szczególnie we wzorze umowy).

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: 15/12/2020
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
Wykonawcy przystępujący do postępowania zobowiązani są wnieść wadium w kwocie: 105 000,00.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
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Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny
dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 3 000 000,00 PLN.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie, co najmniej jedno zamówienie:
a) polegające na dostawie systemu rezonansu magnetycznego wraz z instalacją.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia:
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:
jedna osoba posiadająca uprawnienia/doświadczenie do kierowania pracami związanymi z montażem,
zainstalowaniem i uruchomieniem aparatu.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszych niż termin
określony w ust. 2, nie krótszy niż 15 dni, jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie
terminu składania ofert jest uzasadnione.
W świetle powyższych przepisów Zamawiający do przeprowadzenia postępowania przetargowego na systemu
rezonansu magnetycznego 1,5 T zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp i skrócił termin
składania ofert do 15 dni.
Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności dotrzymania
terminów określonych w umowie nr DOI/IB/85112/6230/462/489 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa –
Ministrem Zdrowia i Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dotyczącej dotacji celowej na realizację
zadania pn. „System rezonansu magnetycznego 1,5 T”.
Skrócenie terminu składania ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.
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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: 02/11/2020
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: 02/11/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, ul. Sobieskiego 9
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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.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

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
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii: email: iod@ipin.edu.pl
Odbiorcami 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 (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 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; obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio związanych z postępowaniem jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu
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do podanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO; posiadają Państwo:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwo, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Państwu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp. 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 ustawy Pzp, 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.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2020
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