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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:337691-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2017/S 164-337691
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ziemska
Tel.: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks: +48 223265834
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brodnowski.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.brodnowski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
PL
ul. Kondratowicza8
Warszawa
03-242
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Ziemska
Tel.: +48 223265453
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks: +48 223265834
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.brodnowski.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.brodnowski.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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Inny rodzaj: osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym
I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń Hemodynamiki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o. MSB/PN/46/08/2017.

II.1.2)

Główny kod CPV
33000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń HemodynamikiMazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w
Warszawie Sp. z o.o.MSB/PN/46/08/2017.

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: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego
ul. Kondratowicza 8
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup angiografu wraz z modernizacją pomieszczeń Hemodynamiki
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., których zakres i przedmiot został określony
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 i 8 do SIWZ. Wykonawca przed
złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może
zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi prac adaptacyjno – modernizacyjnych
pomieszczeń, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej).
Wykonawca wstawi przewoźne, kardiologiczne ramię C (z generatorem o mocy min. 15kW i rejestracją
obrazów z fluoroskopii i radiografii seryjnej), przewoźny stół angiograficzny, lampy i parawany ochronne RTG
do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego na okres do 30 dni. Wykonawca ma obowiązek ustalić
szczegółowy zakres wypożyczonego sprzętu medycznego podczas wizji lokalnej. Zamawiający udostępni
niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzęty (wraz z zasilaniem). Wyłączenie obecnej pracowni
hemodynamiki (rozpoczęcie prac modernizacyjnych) może nastąpić dopiero po odbiorze przez Sanepid
tymczasowej pracowni. Zamawiający przewiduje przerób np. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i
jej rozliczenie do kwoty 45 000 PLN do dnia 5.12.2016 r.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Warunki płatności / Waga: 12
Kryterium kosztu - Nazwa: Koszty eksploatacyjne i warunki serwisu pogwarancyjnego / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Okres wyłączenia pracowni hemodynamicznej na czas wymiany angiografu / Waga:
3
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2018
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

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. Jednolity europejski dokument zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ.
Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,
odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, zamawiający
może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania warunków
udziału w postępowaniu, spełniania przez wykonawcę kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia
są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których
zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym
europejskim dokumencie zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,
podpisane przez osoby reprezentujące te podmioty, wówczas podmioty te będą zobowiązane brać udział w
realizacji zamówienia. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a zobowiązany jest także przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
określone w pkt. 10.2-10.5 SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak
podstaw wykluczenia. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest również przedstawić
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dokumenty określone w pkt 10.2-10.6 SIWZ. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal
aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. 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 ustawy.
3. 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 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. 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 ubezpieczenia społeczne lub 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.
5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, które mogą dotyczyć sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile
zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, które mogą dotyczyć:
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 zamówienie
polegające na wykonaniu dostawy: angiografu o wartości co najmniej 2 000 000 PLN brutto (słownie: dwa
miliony złotych 00/100).

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
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Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Obecnie Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w angiograf cyfrowy z płaskim panelem detekcji obrazu –
Philips ALLURA FD 10, który po latach intensywnej eksploatacji (rok produkcji 2004) nie gwarantuje ciągłości
pracy, ze względu na coraz większe awarie, wyłączające aparat z eksploatacji. To w konsekwencji powoduje
brak zabezpieczenia potrzeb pacjentów z dużego regionu, który obsługuje Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie Sp. z o.o.
Konieczność pilnego dokonania zakupu sprzętu – angiografu oraz modernizacja pomieszczeń hemodynamiki
jest podyktowana wielokrotnymi, a obecnie nawet kilkudniowymi awariami aparatu, stanowiącymi bezpośrednie
zagrożenia dla pacjentów z chorobami kardiologicznymi neurologicznymi, jak udary i zawały. Kilkukrotnie, w
okresie ostatnich trzech miesięcy nastąpiło wstrzymanie przyjęć powyższych pacjentów w ramach SOR i Kliniki
Kardiologii.
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: tak

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: 11/09/2017
Czas lokalny: 10:00

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: 11/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa
pokój 134B.

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 żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteria selekcji, o których mowa w pkt 8 SIWZ:
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10.7 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 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 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
10.8 Oświadczenie zawarte w JEDZ.
Zamawiający żąda następujących dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot
zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego:
10.9 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i do używania oraz oznakowanie
znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211 z późn.
zm.) lub innym aktem prawnym właściwym dla kraju, w którym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub
siedzibę.
10.10 Oryginalne materiały informacyjne producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje
oferowanego sprzętu) w języku angielskim i w języku polskim w oryginale oraz tłumaczenie w przypadku
materiałów w języku angielskim poświadczone za zgodność z oryginałem.
Zamawiający wymaga wraz z Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1
do SIWZ, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione w pkt 10.1-10.10 SIWZ:
10.11 Wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
10.12 Wypełnione i podpisane zestawienie wymaganych parametrów technicznych – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do SIWZ.
10.13 Wypełnione i podpisane warunki płatności – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
10.14 Wypełnione i podpisane warunki obsługi pogwarancyjnej i koszty eksploatacji – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 7 do SIWZ.
10.15 Dowód wniesienia wadium.
Zasady składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawarte w
pkt.10 SIWZ.
Zasady wnoszenia wadium zawarte są w pkt 12 SIWZ.
Wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 1.12.2017 r..
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2017
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