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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332902-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2021/S 126-332902
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288366
Adres pocztowy: ul. Garncarska 11
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-115
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Brygida Podsadecka
E-mail: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Tel.: +48 126348282
Faks: +48 124231565
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nio-krakow.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ogloszenia.propublico.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://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Usługa serwisowania tomografów komputerowych
Numer referencyjny: ZP-271-28/21

II.1.2)

Główny kod CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowania tomografu komputerowego Discovery CT 750 HD oraz
tomografu komputerowego GE LIGHTSPEED RT 16 – szczegółowo opisanych w załącznikach nr 10 i nr 11 do
SWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

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:
Serwis tomografu komputerowego Discovery CT 750 HD
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania tomografu komputerowego Discovery CT 750 HD
szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

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
Okres 36 miesięcy wskazany w punkcie II.2.7 Ogłoszenia o zamówieniu będzie liczony od dnia 11 października
2021 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Serwis tomografu komputerowego GE Lightspeed RT 16
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Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego. ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowania tomografu komputerowego GE Lightspeed RT 16
szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do SWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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
Okres 36 miesięcy wskazany w punkcie II.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu będzie liczony od dnia 17 sierpnia
2021 r.

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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Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt ustawy Pzp.
Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz oferty i oferty częściowe – załącznik nr 1 i 1a do SWZ;
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów – załącznik nr 6 do SWZ – jeśli dotyczy;
3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego:
1. Jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;
2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
3. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
4. zaświadczenie z ZUS lub KRUS;
5. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ;
6. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji – załącznik nr 5 do SWZ;
7. Wykaz usług – załącznik nr 7 do SWZ;
8. Wykaz osób – załącznik nr 8 do SWZ.
Dotyczy podmiotów zagranicznych:
1. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument;
2. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne.
Zamawiający działając zgodnie z treścią art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności czynności serwisowe niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz nakładania sankcji z tytułu ich
niespełnienia zostały określone we Wzorze umowy – załączniku nr 3 i 3a do SWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli najpóźniej w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie dysponował
minimum 2 osobami posiadającymi minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w serwisowaniu
aparatury medycznej objętej przedmiotem zamówienia, przeszkolone przez producenta urządzenia albo
jego autoryzowanego przedstawiciela albo inny podmiot prowadzący od 5 lat działalność gospodarczą
związaną z usługami szkoleniowymi w zakresie serwisowania urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.
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Przeszkolenie potwierdzone dokumentem, tj. imiennym certyfikatem/dyplomem/zaświadczeniem wydanym
przez ww. podmioty.
Ocena spełniania warunków na podstawie dokumentów określonych w pkt III.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu
– jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ: wykaz osób – załącznik nr 8 do SWZ;
zobowiązanie udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów –
załącznik nr 6 do SWZ.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – należycie wykonuje w tym okresie,
minimum jedną usługę serwisowania urządzenia objętego przedmiotem zamówienia.
Dla części nr 1 usługa o wartości brutto minimum 900 000,00 PLN.
Dla części nr 2, usługa o wartości brutto minimum 35 000,00 PLN.
Przez pojęcie usługi należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość usługi to wartość umowy.
Ocena spełniania warunków na podstawie dokumentów określonych w pkt III.1.1 Ogłoszenia o zamówieniu
- jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ: wykaz usług - załącznik nr 7 do SWZ;
zobowiązanie udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów –
załącznik nr 6 do SWZ.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy – załączniku
nr 3 i 3a do SWZ.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/07/2021
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: 17/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy, działającej pod
adresem:https://e-propublico.pl, zgodnie z instrukcją określoną w pkt 18 treści SWZ.
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Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy, na karcie „Oferty/Załączniki”, poprzez odszyfrowanie i
otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z upublicznieniem.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której
mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do tego, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie
dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku
podstawy wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Biuro Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021
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