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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ
092354746
Szpitalna 19
Bydgoszcz
85-826
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Zajdler
Tel.: +48 523709124
E-mail: zp@szpital.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523709125
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.bydgoszcz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl
/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=f9829c2c-
afef-4157-9d27-7366ff651e28
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
/PostepowaniaZamawiajacego/Details?przetargId=f9829c2c-
afef-4157-9d27-7366ff651e28
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SPZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu wraz z dostosowaniem
pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki.
Numer referencyjny: DZP-270-21-2019

II.1.2) Główny kod CPV
33111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu i
aparatury towarzyszącej wraz z przebudową i dostosowaniem istniejących
pomieszczeń szpitala do wymogów pracowni hemodynamiki spełniającej warunki
lokalowe wymagane przy akredytacji przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Szczegółowy opis zamówienia określono w SIWZ z załącznikami

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, ul. Szpitalna 19,
85-826 Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu i
aparatury towarzyszącej wraz z przebudową i dostosowaniem istniejących
pomieszczeń szpitala do wymogów pracowni hemodynamiki spełniającej warunki
lokalowe wymagane przy akredytacji przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie niezbędnych ekspertyz w tym ekspertyzy konstrukcyjnej stropu pod
kątem możliwości montażu nowego aparatu,
b) wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego we
wszystkich wymaganych branżach dla osiągnięcia zamierzonego celu w tym między
innymi w branżach:
 budowlanej, w tym konstrukcyjnej jeśli dotyczy
 instalacji sanitarnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
 instalacji elektrycznych oświetleniowej i zasilającej - łącznie z instalacją zasilania
rezerwowego i słaboprądową w tym p. ppoż.,
 instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia),
 instalacji teletechnicznej,
 technologii,
 ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem X zatwierdzony
przez właściwy organ sanitarno-epidemiologiczny)
 aranżacji wnętrz z umeblowaniem pracowni,
c) uzyskanie na koszt Wykonawcy w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

odstępstw, uzgodnień i pozwoleń na podstawie upoważnienia udzielonego
Wykonawcy przez Zamawiającego - w tym pozwolenia na budowę/zgłoszenia, jeśli
będzie wymagane,
d) wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w celu remontu i dostosowania
pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i ew. piwnicy budynku głównego Szpitala
na potrzeby pracowni hemodynamiki wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów
do urządzenia zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i uzyskanymi
pozwoleniami, dostawę, montaż i skuteczne uruchomienie angiografu wraz z
aparaturą i sprzętem towarzyszącym, poprzedzone wykonaniem niezbędnych testów,
e) wykonanie na koszt Wykonawcy pomiarów specjalistycznych i odbiorczych
(akceptacyjnych) po uruchomieniu aparatu wymaganych przepisami prawa (Prawo
atomowe i Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12.11.2015 r.) i uzyskanie w imieniu
Zamawiającego zezwolenia na uruchomienie pracowni hemodynamiki,
f) przekazanie pracowni do użytkowania wraz z dokumentacją powykonawczą
zawierającą między innymi wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty,
certyfikaty, sprawozdania z pomiarów wykonanych instalacji, sprawności działania
zamontowanych urządzeń, pomiarów promieniowania rentgenowskiego itp. związane
z dostarczonym sprzętem i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby pracowni
hemodynamiki.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Koniec: 30/09/2019
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:
RPKP.06.01.01-04-0075/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania

Dostawy - 199130-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199130-2019:TEXT:PL:...

3 z 6



warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Specyfikacja techniczna
Formularz oferty
Jednolity europejski dokument zamówienia
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Wykaz dostaw
Wykaz osób
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.
Próbki, opisy, fotografie lub inne podobne materiały, to jest:
Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub cechami
Dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, to jest:

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną i opłaconą polisę OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
minimum 1 000 000,00 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie
co najmniej 1 dostawę angiografu wraz z zaprojektowaniem i adaptacją pomieszczeń
na potrzeby pracowni hemodynamiki o wartości brutto równej co najmniej 80 %
wartości brutto oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu;
2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
które skieruje do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
3. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
które skieruje do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 1 osobą posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

Dostawy - 199130-2019 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199130-2019:TEXT:PL:...

4 z 6



Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 1 osobą posiadającą
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, posiadającymi aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem
ważności.

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

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: 31/05/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 29/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, pokój nr 9

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z Działem VI (Środki ochrony prawnej) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

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:
25/04/2019
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