Polska-Warszawa: Aparatura rentgenowska
2017/S 216-448515
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: Maciej Jędrzejczak
Tel.: +48 225709480
E-mail: maciej.jedrzejczak@coi.pl
Faks: +48 225709406
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:
Dostawa: Zadanie nr 1: Ramię C – rentgen śródoperacyjny, Zadanie nr 2: System do
neuronawigacji, Zadanie nr 3: Ultrasonograf – PN – 178/17/MJ/UE.
Numer referencyjny: PN – 178/17/MJ/UE
II.1.2)Główny kod CPV
33111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa: Zadanie nr 1: Ramię C – rentgen śródoperacyjny, Zadanie nr 2: System do
neuronawigacji, Zadanie nr 3: Ultrasonograf.
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.
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:
Ramię C – rentgen śródoperacyjny
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:
Zadanie nr 1: Ramię C – rentgen śródoperacyjny: ramię C (fluoroskop śródoperacyjny) z
możliwością rekonstrukcji 3D oraz z integracją z systemem neuronawigacyjnym.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry Techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 73
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: POIS.09.02.00-00-0036/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
System do neuronawigacji
Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33112000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:
Zadanie nr 2: Neuronawigacja – system rekonstrukcji trójwymiarowej z nawigacją
śródoperacyjną, możliwością synchronizacji z USG sródoperacyjnym i nawigowaniem
struktur mózgowych i śródczaszkowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego; z
możliwością nawigacji w trakcie operacji patologii nowotworowych rdzenia kręgowego.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry Techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 73
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: POIS.09.02.00-00-0036/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Zadanie nr 3: Ultrasonograf
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33160000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:
Zadanie nr 3: Ultrasonografia z głowicami mózgowymi, opcją Dopplerowską transkranial
Doppler z możliwością synchronizacji z neuronawigacją sródoperacyjną oraz z głowicą
długą.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry Techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w dniach: 73
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: POIS.09.02.00-00-0036/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe
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:
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 7.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1b pkt. 2 uPzp należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania
dokumentu złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:
a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, podaną
kwotą (liczbą w PLN) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:
Dla zadania nr 1: 500 000 PLN
Dla zadania nr 2: 1 500 000 PLN
Dla zadania nr 3: 500 000 PLN

W przypadku złożenia ofert częściowych – wymagane jest złożenie informacji o posiadanych
środkach lub zdolności kredytowej dla sumy wartości zaoferowanych Zadań, wyliczonych
powyżej!
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 7.
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
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.1.4)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: 18/12/2017
Czas lokalny: 09:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Warszawa, ul. Wawelska 15B, sala nr 008.

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:
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
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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:
08/11/2017

