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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352085-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

2010/S 230-352085

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szwajcarska 3
Kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
Do wiadomości: Anna Jackowiak
61-285 Poznań
POLSKA
Tel.  +48 618739293
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Faks  +48 618779517
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital-strusia.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Obsługę serwisową tomografu komputerowego SOMATOM Sensation 64 Cardiac + Wizard + MM Worplace
n/s 8003 + MM Worplace n/s 8016, stanowiącego wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27
Główne miejsce świadczenia usług Szpital im. J. Strusia w Poznaniu Pracownia Tomografii Komputerowej.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352085-2010:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
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Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Obsługę serwisową tomografu komputerowego SOMATOM Sensation 64 Cardiac + Wizard + MM Worplace
n/s 8003 + MM Worplace n/s 8016, stanowiącego wyposażenie Pracowni Tomografii Komputerowej
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
50421200

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 1 387 440,00 PLN

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 36 (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

Nie wymagane.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności 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, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają wiedzę i
doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, na potwierdzenie czego przedłożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp-Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert (Uwaga:
Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast tego dokumentu oświadczenie w
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zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy) -Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie 3 wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Oświadczenia jak w pkt. 2.2.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Negocjacyjna
Kandydaci zostali już zakwalifikowani Tak

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców 1
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Tylko producent aparatu jest w stanie
zagwarantować autoryzowany jego serwis oraz, że nie może tych czynności wykonać żaden innych
podmiot. Jednocześnie nie ma możliwości powierzenia serwisu pogwarancyjnego, a więc nie tylko napraw,
ale przede wszystkim wymaganych przepisami przeglądów okresowych i konserwacji, podmiotowi nie
posiadającemu autoryzacji producenta, ponieważ tomograf komputerowy, jest aparatem skomplikowanym
technicznie i korzystającym z najnowszych technologii, a tym samym wszelkie jego uszkodzenia, za które nie
weźmie odpowiedzialności autoryzowany serwis, mający dostęp do oryginalnych części zamiennych, mogą
spowodować wyrządzenie poważnych szkód diagnozowanym pacjentom, a tym samym nieobliczalne straty dla
zamawiającego.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert Nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

WSM/DZP/381-11753/N/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

30.11.2010 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), 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
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, POLSKA.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

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

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.11.2010


