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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
al. Jana Pawła II 10
Zamość
22-400
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kokoć
Tel.: +48 846773281
E-mail: zampupl@szpital.zam.pl
Faks: +48 846386669
Kod NUTS: PL812

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital.zam.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: www.szpital.zam.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
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii.

Numer referencyjny: AG.ZP 3320.75.17

http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:454810-2017:TEXT:PL:HTML#id1042499-I.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:454810-2017:TEXT:PL:HTML#id1042503-VI.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:454810-2017:TEXT:PL:HTML#id1042502-IV.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:454810-2017:TEXT:PL:HTML#id1042501-III.
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:454810-2017:TEXT:PL:HTML#id1042500-II.
http://www.szpital.zam.pl/
http://www.szpital.zam.pl/
mailto:zampupl@szpital.zam.pl?subject=TED


II.1.2)Główny kod CPV
33111000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii. Dokładny opis 
przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pod tytułem „Opis przedmiotu zamówienia” 
integralnej części SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Al. Jana Pawła II 10, 22 
– 400 Zamość Zakład Radiologii Pracownie Tomografii Komputerowych.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii obejmuje:

1) dostawę i instalację fabrycznie nowej lampy rentgenowskiej rok produkcji 2017 do tomografu 
komputerowego Revolution GSI produkcji GE Medical Systems. Dostawa obejmuje demontaż 
uszkodzonej lampy, zamontowanie nowej, sprawnej lampy rtg, a także uruchomienie, kalibrację, 
sprawdzenie poprawności działania aparatu i wykonanie przeglądu okresowego z wystawieniem 
świadectwa sprawności aparatu, oraz wykonanie pomiarów parametrów jakości – testów 
odbiorczych (eksploatacyjnych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 
2011 r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich
rodzajów ekspozycji medycznej ( Dz.U. z 2017r., poz. 884);

2) modernizację konsoli operatorskiej tomografu LightSpeed VCT 64 do najnowszej wersji 
FREEDOM polegającą na wymianie tego sprzętu i tego oprogramowania;

3) modernizację trzech stacji opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 poprzez 
aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji AW 4.7 z oprogramowaniem diagnostycznym 
wraz z dostawą 6 (sześciu ) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów opisowych do 
zmodernizowanych stacji opisowych, wykonanie testów specjalistycznych dostarczonych 
monitorów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie 
warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów 
medycznej ekspozycji (Dz.U. z 2017 r., poz. 884);

4) dostawę 6 (sześciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów opisowych 
dedykowanych do posiadanych 3 (trzech) stacji opisowych AW 4.6 spełniających wymogi 



Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie warunków bezpiecznego 
stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 
2017 r., poz. 884), z oprogramowaniem oraz wykonanie testów specjalistycznych dostarczonych 
monitorów, zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

5) przeprowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania, monitorów i 
innego sprzętu stanowiących poszczególne części przedmiotu zamówienia – pierwsze w dniu 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy, 
drugie w razie potrzeby w terminie uzgodnionym z użytkownikiem.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie pod tytułem „Opis przedmiotu 
zamówienia” integralnej części SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów
Okres w dniach: 10
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

Dostawa i instalacja lampy rtg – maksymalny dopuszczony przez Zamawiającego termin to 5 dni 
roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od 
dnia zawarcia umowy, na pozostałą część przedmiotu zamówienia – maksymalny dopuszczony 
przez Zamawiającego termin to 10 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

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
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:



Warunki realizacji umowy są określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 
„Wzór 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: 

Zamawiający skrócił termin składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zachodzi bowiem pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie 
terminu jest uzasadnione. Uzasadnieniem procedury przyspieszonej jest ważny interes 
Zamawiającego oraz względy społeczne. Niesprawność tomografu komputerowego ogranicza 
dostęp pacjentom do świadczenia medycznego diagnostyki komputerowej. Ponadto niesprawność 
sprzętu wpływa bezpośrednio na prawidłowe funkcjonowanie i organizację pracy w Zakładzie 
Radiologii. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zakładu Radiologii, 
oraz zapewnienia dostępności do badań TK zachodzi pilna potrzeba dokonania w jak najkrótszym 
czasie modernizacji pracowni tomografów komputerowych.

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: 30/11/2017
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce: 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, ul. Al. Jana Pawła II 10, 22 
– 400 Zamość – pok. 210.

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:

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Zamawiający wymaga niżej wymienionych w pkt. 1 – 9 dokumentów i oświadczeń. Dokumenty i 
oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń.

Zamawiający na mocy art. 26 ust. 1 ustawy PZP będzie wzywał wykonawcę, którego oferta 
zostanie najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń wymienionych w 
pkt 1 – 9.

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 
ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym powyżej w 
pkt. 5 i 6 (art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych),

2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym 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 wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,

3. zaświadczenia 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, zdrowotne, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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,

4. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5. oświadczenie wykonawcy o braku wydanie wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,



7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,.

8. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

9. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (DzU. z 2016 r poz. 
716),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 
5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/11/2017

http://www.uzp.gov.pl/
mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED

