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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411129-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia i wyroby do radioterapii
2017/S 200-411129

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Motelska
Tel.:  +48 225709474
E-mail: izabella.motelska@coi.pl 
Faks:  +48 225709474
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.waw.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.coi.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Dostawa1/dawkomierzy terapeutycznych2/Modernizacji analizatora pola promieniowania MP3 firmy PTW-
Freiburg3/systemu weryfikacji dozymetrycznej4/systemów codziennej kontroli akceleratora Pn-163/17/IM.
Numer referencyjny: Pn-163/17/IM/P-40

II.1.2) Główny kod CPV
33151000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:izabella.motelska@coi.pl
www.coi.waw.pl
www.coi.pl
www.coi.waw.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Pakiet 1- Dostawa dawkomierzy terapeutycznych – 2 szt
Pakiet 2 -Modernizacja analizatora pola promieniowania MP3 firmy PTW-Freiburg
Pakiet 3 – Dostawa systemu weryfikacji dozymetrycznej
Pakiet 4 – Dostawa systemów codziennej kontroli akceleratora – 4 szt
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. zakup
1.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
1.4. montaż, instalację i uruchomienie
1.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego
2. Przedmiot dostawy musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych, w szczególności być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana
pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE musi być umieszczony numer identyfikacyjny
właściwej jednostki notyfikowanej.
3. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty instalacji i
uruchomienia (data końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego).

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 maksymalnej liczby części: 4

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38527100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa dawkomierzy terapeutycznych – 2 szt ;Wymagania techniczne (graniczne ) zostały określone w
załączniku nr 1.do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zakup
2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
2.4. montaż, instalację i uruchomienie
2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego
3.1. Termin wykonania zamówienia w zakresie:
3.1. dostawy aparatu nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.
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3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji – szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i
technicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 200 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38547000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wawelska 15, 02-034 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Modernizacja analizatora pola promieniowania MP3 firmy PTW-Freiburg; Wymagania techniczne (graniczne )
zostały określone w załączniku nr 1.do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zakup
2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
2.4. montaż, instalację i uruchomienie
2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego
3.1. Termin wykonania zamówienia w zakresie:
3.1. dostawy aparatu nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.
3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji – szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i
technicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 600 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38547000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa systemu weryfikacji dozymetrycznej; Wymagania techniczne (graniczne i oceniane ) zostały
określone w załączniku nr 1.do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zakup
2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
2.4. montaż, instalację i uruchomienie
2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego
3.1. Termin wykonania zamówienia w zakresie:
3.1. dostawy aparatu nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.
3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji – szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i
technicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 300 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38547000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa systemów codziennej kontroli akceleratora – 4 szt; Wymagania techniczne (graniczne i oceniane )
zostały określone w załączniku nr 1.do SIWZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. zakup
2.2. dostawę wraz z ubezpieczeniem transportu,
2.4. montaż, instalację i uruchomienie
2.5. szkolenie instruktażowe w siedzibie zamawiającego
3.1. Termin wykonania zamówienia w zakresie:
3.1. dostawy aparatu nie później niż do dnia 15.12.2017 r.
3.2. instalacji, uruchomienia i oddanie do eksploatacji aparatu nie później niż do 20.3.2018 r.
3.3. szkolenia nie później niż do 10 dni od daty instalacji – szkolenie instruktażowe dla personelu medycznego i
technicznego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 15/12/2017
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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 300 PLN.

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:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8
uPzp zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
— Oświadczenia na formularzu „JEDZ”
— dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (lub wskazać w jednolitym dokumencie
miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonego przez
Zamawiającego):
a/ Aktualnego odpisu 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.5 pkt. 1 uPzp
b/ Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 uPzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c/ Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d/ Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
1a. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, tj. podania nazw firm i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
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tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. (załącznik nr 3) Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w
tym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca złożył wraz z ofertą na
podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f uPzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp należy
przedłożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) – zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE
JEDZ składany jest w formie pisemnej – z oryginalnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy.
Wersja edytowalna JEDZ dostępna na stronie internetowej UZP: http://ec.europa.eu/growth/espd
wzór JEDZ- załącznik nr 6 do siwz
1..1. Warunek: Zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 uPzp
w pakietach 1, 3 i 4 należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 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 (załącznik nr 5), oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, ,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną dostawę aparatury o wartości brutto minimum –
podanej poniżej, oraz załączy dowody należytego wykonania zamówienia.
Pakiet nr 1 – 60 000 PLN
Pakiet nr 3 – 350 000 PLN
Pakiet nr 4 – 90 000 PLN
Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca złożył wraz z ofertą na
podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f uPzp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1b uPzp należy
przedłożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej „JEDZ”) – zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE
JEDZ składany jest w formie pisemnej – z oryginalnym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy.

http://ec.europa.eu/growth/espd
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Wersja edytowalna JEDZ dostępna na stronie internetowej UZP: http://ec.europa.eu/growth/espd
wzór JEDZ- załącznik nr 6 do siwz
1..1. Warunek: Zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 uPzp
w pakietach 1, 3 i 4 należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu
złożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego.
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 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 (załącznik nr 5), oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, ,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dostawę rodzajowo
odpowiadającą przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną dostawę aparatury o wartości brutto minimum –
podanej poniżej, oraz załączy dowody należytego wykonania zamówienia.
Pakiet nr 1 – 60 000 PLN
Pakiet nr 3 – 350 000 PLN
Pakiet nr 4 – 90 000 PLN
Pożądane jest aby dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale Wykonawca złożył wraz z ofertą na
podstawie dyspozycji wynikającej z art. 26 ust. 2f uPzp.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Opisane w załączniku nr 4 do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamówienie jest finansowane na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na
rok 2017, znak: MZ/FG6.4143.3.197.2017.MF.3466 z dnia 2.10.2017 r., w sprawie przyznania z rezerwy celowej
budżetu państwa, środków finansowych na wydatki majątkowe w 2017 roku w Dziale Ochrona Zdrowia.
Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej Curie w
Warszawie a Ministerstwem Zdrowia dostawa aparatury objętej zamówieniem musi nastąpić do 15.12.2017 r.

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)

http://ec.europa.eu/growth/espd


Dz.U./S S200
18/10/2017
411129-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 11

18/10/2017 S200
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 11

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: 02/11/2017
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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/11/2017
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Pok. 012 ul. Wawelska 15b, 02-034 Warszawa.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Pracownikiem uprawnionymi do bezpośredniego porozumiewania się z Wykonawcami jest (w kwestiach
formalnoprawnych) Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych Izabella Motelska, tel./fax (22) 57 09 474
izabella.motelska@coi.pl .

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wraz z ofertą należy złożyć:
1/ W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) Świadectwa dopuszczającego oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania na terenie Polski –
zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych.
W przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i
zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i
nie podlega żadnemu wpisowi, zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.
b) Katalogi, foldery lub inne dokumenty, zawierające informacje potwierdzające wymagane parametry dla
przedmiotu zamówienia (w języku polskim lub angielskim).
c) wypełniony załącznik nr 1
2. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
a) Upoważnienie do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych wyjaśnień,
jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru sądowego lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub
kopii uwierzytelnionej przez notariusza).
b) Potwierdzenie wniesienia wadium.
II.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa § 5 zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w

mailto:izabella.motelska@coi.pl
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sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów:
1. o których mowa w § 5:
a) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp.
b) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z usawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz 1579 tj.) VI Dział.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Krajowa Izba Odwoławcza
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:
16/10/2017
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