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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.coi.waw.pl 

 

Warszawa: dostawa jednokanałowych oraz przezskórnie ładowany generator do 
głębokiej stymulacji mózgu dla Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Centrum 
Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie, PN-51/16/MJ 
Numer ogłoszenia: 104624 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 
 zawarcia umowy ramowej 
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie , ul. 
Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 570 94 63, faks 22 570 94 63. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa jednokanałowych oraz 
przezskórnie ładowany generator do głębokiej stymulacji mózgu dla Kliniki Nowotworów 
Układu Nerwowego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Warszawie, PN-51/16/MJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 
jednokanałowych oraz przezskórnie ładowany generator do głębokiej stymulacji mózgu dla 
Kliniki Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii - Instytut im. Marii 
Skłodowskiej - Curie w Warszawie. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•  

http://www.coi.waw.pl
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany 
wnieść wadium w wysokości: 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł) gdy złożona jest 
oferta na wszystkie części tj . pakiet nr 1 i 2. W przypadku składania ofert na poszczególne 
części kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych podanych poniżej: Pakiet nr: Kwota 
wadium PLN Słownie złotych 10 000,00 Dziesięć tysięcy 2 000,00 Dwa tysiące Razem: 12 
000,00 Dwanaście tysięcy Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert 
(do dnia 06 maja 2016 r. do godz. 10:00). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z 
późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy: PKO BP S.A. XVI O_W_wa 98 1020 1169 0000 8902 0011 2045 z tytułem: 
Przetarg ograniczony PN_51_16_MJ; dostawa generatorów do głębokiej stymulacji mózgu 
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą uznania na 
rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię 
dowodu wniesienia wadium. W przypadku innych form (gwarancje, poręczenia), należy 
dołączyć kserokopię do oferty, a oryginał dołączyć w osobnej kopercie, tzw. zewnętrznej, 
opisanej (Wadium w formie gwarancji do postępowania przetargowego nr PN_51_16_MJ) z 
zachowaniem terminu wskazanego w SIWZ. Wykonawca, który nie wniósł wadium w 
dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Dokument wadium 
wniesionego w formie gwarancji bankowej /ubezpieczeniowej lub poręczeniach powinien 
zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, 
bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium takie powinno obejmować 
cały okres związania ofertą (także przedłużony). Wykonawca, którego oferta nie będzie 
zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na 
mocy art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający dokonuje 
zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy pzp. Zamawiający zatrzymuje 
wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 
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III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 (oryginał) - załącznik nr 1 do SIWZ; Dokumenty 
lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w 
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - 
Załącznik nr 6 do SIWZ; b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: 
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj.: Dla 
Pakietu nr 1 - minimum jedną dostawę o wartości brutto minimum: 200.000,00 
zł; Dla Pakiety nr 2 - minimum jedną dostawę o wartości brutto minimum: 
50.000,00 zł; w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów czy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. c) Dowodami o których mowa wyżej 
są: 1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie 
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminu składania ofert; 2. w 
przypadku zamówień na dostawy lub usługi - oświadczenie wykonawcy - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 W tym 
przypadku wraz z oświadczeniem Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 
uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia 3. w przypadku gdy 
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, dostawy lub usługi wskazane 
w wykazie, o którym mowa w punkcie a) zostały wcześniej wykonane, 
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w 
punkcie c)1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
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stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 (oryginał) - załącznik nr 1 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 (oryginał) - załącznik nr 1 do SIWZ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 
• 2 - okres gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.coi.waw.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: CENTRUM 
ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. W.K. Wawelska 15B, 02 - 
034 Warszawa pokój 009. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUT im. Marii 
Skłodowskiej - Curie ul. W.K. Wawelska 15B, 02 - 034 Warszawa pokój 009. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: jednokanałowe generatory do głębokiej stymulacji mózgu z 
możliwością wyboru trybu pracy. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: jednokanałowe 
generatory do głębokiej stymulacji mózgu z możliwością wyboru trybu pracy. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

http://www.coi.waw.pl
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o 1. Cena - 90 
o 2. okres gwarancji - 10 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przezskórnie ładowane generatory do głębokiej stymulacji mózgu. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przezskórnie 
ładowane generatory do głębokiej stymulacji mózgu. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4. 
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 
o 1. Cena - 90 
o 2. okres gwarancji - 10 

 
 
 


