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Polska-Warszawa: Implanty chirurgiczne 

2016/S 093-166904 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 

Dyrektywa 2004/18/WE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe 
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Sk łodowskiej-Curie 
ul. Wawelska 15 B 
Punkt kontaktowy: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 001 
Osoba do kontaktów: Maciej Jędrzejczak 
02-034 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 225709480 
E-mail: mjedrzejczak@coi.waw.pl 
Faks: +48 225709488 
Adresy internetowe:  
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.coi.waw.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: 
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inna: instytut badawczy 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności 
Zdrowie 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj ących: nie 
Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
II.1)Opis 
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: 
Dostawa jednokanałowych generator do głębokiej stymulacji mózgu dla Kliniki Nowotworów Uk ładu 
Nerwowego Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie, nr sprawy PN-
63/16/MJ. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług 
Dostawy 
Kod NUTS  
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ) 
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej 
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu 
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Dostawa jednokanałowych generator do głębokiej stymulacji mózgu dla Kliniki Nowotworów Uk ładu 
Nerwowego Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie. 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
33184100 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
II.1.8)Części 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: 
Powyżej 209 000 EUR. 
II.2.2)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach 
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji 
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki dotyczące zamówienia 
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000 PLN 
(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100). 
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert 
(do 24.6.2016 r. do godz. 10:00). 
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a. pieniądzu, 
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
c. gwarancjach bankowych, 
d. gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109 poz.1158 z późn. zm.). 
4. 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-63/16/MJ; „dostawa jednokana łowych generatorów do głębokiej 
stymulacji mózgu”. 
5. 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. 
6. 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-63/16/MJ” z zachowaniem terminu wskazanego w SIWZ. 
Wykonawca, który nie wniósł wadium w dopuszczalnej formie podlega wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. 
7. 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). 
8. 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. 
9. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy pzp. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 
11. 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 okre ślonym 
przez Zamawiającego. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je regulujących: 
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 
III.1.4)Inne szczególne warunki 
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 
III.2)Warunki udziału 



III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spe łniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą 
wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie 
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spe łniania wymogów: Informacji z banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy podaną kwotą (liczba w PLN), wystawionej nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga wykazania posiadania 
środków lub zdolności kredytowej o wartości nie mniejszej niż: 1 000 000 PLN. 
III.2.3)Kwalifikacje techniczne 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spe łniania wymogów: 
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo 
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj.: 
— minimum jedną dostawę o wartości brutto minimum: 1 000 000 PLN 
w okresie ostatnich 3 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 us ług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udzia łu 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 uzyska ć 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 us ługi wskazane w 
wykazie, o którym mowa w punkcie a) zosta ły wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 
przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie c)1. 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi 
Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Rodzaj procedury 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału 
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu 
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia 
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia 
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 
1. Cena. Waga 90 
2. Okres gwarancji. Waga 10 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne 
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: 
PN-63/16/MJ 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia 
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego 
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.6.2016 - 
10:00 
Dokumenty odpłatne: nie 
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 



24.6.2016 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom 
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
polski. 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert 
Data: 24.6.2016 - 11:00 
Miejscowość:  
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa, pokój 008. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587840 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17 A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587840 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
VI.4.2)Składanie odwołań 
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
12.5.2016 
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