
Dz.U./S S115
19/06/2012
190105-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/19

19/06/2012 S115
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/19

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190105-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Przysucha: Urządzenia do tomografii
2012/S 115-190105

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Aleja Jana Pawła II 9A
Punkt kontaktowy: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400
Przysucha
Osoba do kontaktów: Sławomir Marasek
26-400 Przysucha
POLSKA
Tel.:  +48 483833505
E-mail: smarasek@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
Faks:  +48 483833504
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
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:
Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:190105-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:smarasek@spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
http://www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 26-400
Przysucha, ul. Partyzantów 8, POLSKA.
Kod NUTS PL128

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2012 roku
tomografu komputerowego umożliwiającego jednoczesną akwizycję minimum szesnastu warstw w czasie
pełnego obrotu lampy o 360 stopni oraz dostawę wraz z instalacją niezbędnych urządzeń tj., konsoli
operatorskiej i diagnostycznej wraz z oprogramowaniem, strzykawki automatycznej do podawania kontrastu
oraz fantomów do wykonywania testów podstawowych.
Tomograf komputerowy oraz urządzenia niezbędne do jego funkcjonowania i obsługi muszą posiadać instrukcję
obsługi w języku polskim oraz świadectwo CE.
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcami ds. sanitarno-
epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, która jest niezbędna
do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie pracowni tomografii komputerowej od
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego; wykonawca wykona projekty branżowe:
— projekt technologii medycznej,
— projekt konstrukcyjno-budowlany,
— projekt klimatyzacji,
— projekt instalacji elektrycznej wraz z projektem sieci komputerowej i teletechnicznej,
— projekt ochrony radiologicznej,
—projekty te niezbędne są do uzyskania zezwolenia na otwarcie pracowni Tomografii Komputerowej.
Wykonawca dokona uzgodnień z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologicznej w celu uzyskania decyzji o
dopuszczeniu do użytkowania pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej.
Tomograf komputerowy, urządzenia tomografu oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej
z funkcjonowaniem tomografu komputerowego, muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy
prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.
Adaptację pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na pracownię tomografii komputerowej oraz
wyposażenie jej w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania
tomografu komputerowego (w tym m. in. instalację niezbędnych urządzeń tomografu komputerowego jak i
pracowni tomografii komputerowej niezbędnych do ich funkcjonowania, dostawa i montaż systemu klimatyzacji
zapewniającej pokrycie wydatku cieplnego i odpowiednią temperaturę w pracowni tomografii komputerowej,
dostosowanie istniejącej instalacji linii zasilającej dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej, doprowadzenie
nowej linii zasilającej do pracowni tomografii komputerowej).
Osłony radiologiczne musza być wykonane zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzką Stację Sanitarno
Epidemiologiczną projektem osłon stałych.
Roboty budowlane związane z adaptacją zostaną wykonane z materiałów wykonawcy i przy użyciu jego sił.
Wykonawca przekaże protokolarnie pracownię tomografii komputerowej po zrealizowaniu zamówienia wraz
ze wszystkimi wymaganymi i niezbędnymi dokumentami dotyczącymi działalności pracowni tomografii
komputerowej bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego włącznie z dopuszczeniem przez
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
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Udzieli 24 miesięcznej gwarancji na tomograf komputerowy, wszystkie jego części oraz urządzenia niezbędne
do jego funkcjonowania, licząc od daty odbioru.
Udzieli 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane związane z adaptację pomieszczeń wskazanych przez
zamawiającego na pracownię tomografii komputerowej, licząc od daty odbioru.
Serwis i przeglądy okresowe zalecane przez producenta wynikające z gwarancji nie mniej niż 4 przez okres
obowiązywania gwarancji na tomograf komputerowy w ramach kwoty ofertowej.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi w jego zakresie przepisami oraz normami
technicznymi i jakościowymi.
Minimalne wymagania dotyczące pracowni tomografii komputerowej jakie stawia zamawiający.
Pomieszczenia przeznaczone na pracownię tomografii komputerowej zlokalizowane są w pawilonie
przybudowanym do budynku głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Przysusze przy ul. Partyzantów 8. Jest to budynek parterowy bez podpiwniczenia. W części, gdzie ma być
zlokalizowana pracownia tomografii komputerowej obecnie znajduje się pracownia rtg.(rys. stan istniejący –
załącznik nr3 do SIWZ). Z całości powierzchni należy dodatkowo wydzielić pomieszczenie do badań TK.
Wykonawca wykona wszelkie prace przygotowawcze, umożliwiające montaż i instalację urządzeń u
zamawiającego, dokona niezbędnej adaptacji wydzielając konieczne do prawidłowej pracy pomieszczenia takie
jak:
— pomieszczenie badań TK,
— pomieszczenie badań RTG,
— pomieszczenie konsoli operatora(sterownia),
— pomieszczenia dla lekarza radiologa(pomieszczenie opisów),
— pomieszczenie przygotowawcze dla pacjentów.
Wykonawca dokona uzgodnienia z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji o
dopuszczeniu do użytkowania wskazanych pomieszczeń oraz zatwierdzoną przedstawi zamawiającemu.
Koncepcja pracowni tomografii (rys. koncepcja – załącznik nr4 do SIWZ) na bazie przeznaczonych
pomieszczeń przez zamawiającego musi być zaakceptowana przez instytucje lub osoby uprawnione do
stwierdzania zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Wykonawca wykona projekt niezbędnej dokumentacji technicznej, wymaganej obowiązującymi przepisami oraz
uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na prowadzenie robót.
Poza robotami budowlanymi i branżowymi wymaga się wykonania:
— zapewnienia właściwej wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń pracowni,
— wykonania sieci telefonicznej i komputerowej umożliwiającej podłączenie aparatu do sieci komputerowej,
— innych sieci i instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Pracowni Tomografii.
Adaptacja pomieszczeń obejmuje również właściwe wykończenie pomieszczeń, zgodne z przeznaczeniem
pomieszczenia w tym:
— podłogi wg. zaleceń producenta urządzeń, wykładzina zgrzewana PCV o zwiększonej wytrzymałości
na ścieranie antyelektrostatyczna z wywiniętym na ścianę cokołem 10 cm z atestem do obiektów służby
zdrowia,
— ściany zgodne z wymogami dla pracowni tomografii komputerowej, kolory materiałów wykończeniowych
wykonawca uzgodni z zamawiającym w trakcie realizacji zadania, do malowania należy użyć farb
dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia z odpowiednimi atestami,
— drzwi, szerokość zgodna z obowiązującymi przepisami,
— właściwe oznakowanie drzwi w pracowni,
— wykonanie odbojów.
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Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim aparatu, a po
wykonaniu przekaże zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające skuteczność zabezpieczeń.
Wykonawca zrealizuje prace adaptacyjne pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Wykonawca wykona montaż, uruchomienie urządzeń oraz inne prace budowlane niezbędne do uruchomienia
pracowni tomografii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.8.2006 r. w sprawie szczegółowych
warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz.U.nr.180 poz.1325).
Wszelka niezbędna dokumentacja i wykonane prace adaptacyjne muszą być realizowane zgodnie z
obowiązującymi aktami prawnymi:
— Prawo Budowlane,
— Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym
i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,
— Prawo Atomowe,
— Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami
promieniowania jonizującego,
— Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia
udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i
terapii radioizotopowej,
— Wymagania bhp i ppoż odpowiednie do realizowanego zadania.
Sala Badań TK.
— klimatyzacja,
— instalacja elektryczna min. 6 gniazd,
— instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami,
— kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym,
— wykładzina podłogowa zgodna z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę na 10 cm, kolor
należy uzgodnić z zamawiającym,
— wszystkie ściany zabezpieczone przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon
stałych,
— stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon
stałych,
— należy zainstalować odboje i zabezpieczyć narożniki,
— zasilanie aparatu z rozdzielni lub bezpośrednio ze stacji Trafo,
— instalacja c.o. w wykonaniu sanitarnym,
— umywalka,
— kolor ścian należy uzgodnić z Zamawiającym.
Sala Badań RTG.
— wentylacja lub klimatyzacja (zgodnie z przepisami),
— instalacja elektryczna min. 6 gniazd,
— instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami,
— kanały kablowe umieszczone w posadzce w wykonaniu szczelnym,
— wykładzina podłogowa zgodna z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę na 10 cm, kolor
należy uzgodnić z zamawiającym,
— wszystkie ściany zabezpieczone przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon
stałych,
— stolarka drzwiowa zabezpieczająca przed promieniowaniem rentgenowskim zgodnie z projektem osłon
stałych,
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— należy zainstalować odboje i zabezpieczyć narożniki,
— zasilanie aparatu z rozdzielni,
— instalacja c.o. w wykonaniu sanitarnym,
— umywalka,
— kolor ścian należy uzgodnić z zamawiającym.
Wykonawca dokona na własny koszt przemieszczenia istniejących aparatów:
— zestawu rtg Sireskop typ CX-51 firmy Siemens-stół kostny z kolumną podłogową(BD-CX),
— zestawu rtg Sireskop typ CX-51 firmy Siemens-stojak do zdjęć odległościowych.
Wykonawca na koszt własny zdemontuje i przekaże do utylizacji zestaw rtg Sireskop typ CX 51 firmy Siemens-
stanowisko do prześwietleń oraz aparatu stomatologicznego rtg do zdjęć punktowych IRIX 70 firmy Trophy.
Sterownia(wspólna dla pracowni TK i RTG).
— wentylacja lub klimatyzacja(zgodnie z przepisami),
— okna obserwacyjne ze szkła ołowiowego Pb o wymiarach uzgodnionych z zamawiającym zgodne z
projektem osłon stałych,
— drzwi wejściowe zgodne z projektem osłon stałych,
— kanały kablowe wykonane w posadzce w sposób szczelny,
— wykładzina podłogowa taka sama jak w salach badań,
— instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami,
— instalacja elektryczna gniazda min. 6,
— gniazda sieci IT 6 kat. Min.8.
Pokój Opisowy Lekarza Radiologa.
— wentylacja lub klimatyzacja(zgodnie z aktualnymi przepisami),
— instalacja oświetleniowa zgodna z przepisami,
— instalacja elektryczna gniazda min. 4,
— gniazda sieci IT 6 kat. min.3.
Pomieszczenie przygotowania pacjenta.
— zamawiający nie narzuca szczególnych wymagań.
Prace budowlane.
— wykonanie niezbędnych prac budowlanych potrzebnych do utworzenia pracowni tomografii komputerowej,
— szpachlowanie i malowanie ścian farbami lateksowymi zmywalnymi z atestem,
— wykonanie szczelnych kanałów kablowych zgodnych z DTR,
— montaż drzwi ochronnych zgodnych z projektem osłon stałych,
— montaż okien ochronnych między Sterownią a Pomieszczeniami badań TK i RTG, zgodne z projektem osłon
stałych,
— wykonanie ochrony radiologicznej ścian zgodnie z projektem osłon stałych,
— wykonanie posadzek z wykładziny zgodnej z zaleceniami producenta z cokołem wywiniętym na ścianę na
wysokość 10 cm.
Prace elektryczne.
Wykonanie niezbędnej instalacji kablowej:
(a) do tablicy zasilającej tomograf w pracowni tomografii komputerowe,
(b) zasilających układ klimatyzacyjny,
(c) zasilających gniazda i oświetlenie,
(d) uziemieniowych,
(e) teletechnicznej i teleinformatycznej,
(f) interkomowej: łączność głosowa między sterownia,poczekalnią pacjentów, pokojem badań,
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(g) sygnalizacyjno-ostrzegawczą na zewnętrznych drzwiach pokoju badań tomograficznych zgodna z
przepisami.
Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych.
— Po zakończeniu prac wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i przekaże ją zamawiającemu,
— Odpady i gruz składowane będą wyłącznie w odpowiednich pojemnikach nie powodujących zaśmiecania
terenu i usuwane na koszt wykonawcy,
— Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy stosownie do potrzeb prowadzonych prac.
Dokumentacja.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację powykonawczą.
Dokumentacja obejmuje branże:
a) Projekt Technologii Medycznej,
b) Projekt Budowlany,
c) Projekt Klimatyzacji,
d) Projekt Instalacji Elektrycznej oraz Instalacji Teletechnicznej i Teleinformatycznej,
e) Projekt Ochrony Radiologicznej i Osłon Stałych,
f) Pozytywna opinię Sanitarno-Epidemiologiczną; P.Poż; BHP,
g) Protokóły z pomiarów: Instalacji Elektrycznej;
Parametry techniczne graniczne tomografu komputerowego wskazane zostały w Załączniku nr5 do Formularza
oferty.
Rysunek pomieszczeń Zamawiającego przeznaczonych do adaptacji na pracownię tomografii komputerowej
znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ (stan istniejący).
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9 Urządzenia do tomografii.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane.
Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej wszystkim zainteresowanym, od poniedziałku do piątku w
godzinach 9:00 – 15:00.
Maksymalna moc przyłączeniowa dla budynku szpitala przy ul. Partyzantów 8 Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze wynosi 120 kW. Moc zamówiona wynosi 70 kW.moc
wykorzystywana średnio 40kW.
Odległość stacji Trafo od pomieszczenia technicznego dedykowanej pracowni wynosi 15 metrów.
Odległość rozdzielni od pomieszczenia technicznego dedykowanej pracowni wynosi 50 metrów.
Pomieszczenia pracowni nie mają tworzyć oddzielnej strefy ppoż.
Pomieszczenie przeznaczone na pracownie tomografii komputerowej znajduje się w budynku parterowym bez
podpiwniczenia.
Zamawiający nie dysponuje stosownymi ekspertyzami dotyczącymi głośności pomieszczenia, klasy czystości
dla pomieszczeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
Zamawiający nie przewiduje podpisania protokołu odbioru aparatury po zainstalowaniu w przypadku
oczekiwania na Sanepid.
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia pomieszczenia pomocniczego do składowania części sprzętu.
Szacunkowa wartość zamówienia – powyżej 200 000 EUR.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość
zamówienia.
Uwaga:
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie
– należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert
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równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno/ użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33115000, 45000000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 200 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (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:
Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A.
Nr rachunku: 47 1240 5703 1111 0000 4900 3617.
Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do
złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego.
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Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego,
czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego
banku.
Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie
przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca
załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w
sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a. ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
Art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % wartości całkowitej ceny podanej w ofercie.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego.
Bank Pekao S.A.
Nr rachunku: 47 1240 5703 1111 0000 4900 3617.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na
poczet zabezpieczenia.
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Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o
których mowa w Art. 148 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokości.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
zamawiającego za należycie wykonane.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30 % wysokości
zabezpieczenia.
Kwota, o której mowa powyżej, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Podstawą dokonania zapłaty będzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru końcowego
podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń po dostarczeniu, zainstalowaniu i uruchomieniu przedmiotu
zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w 37 ratach:
a)I rata w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) płatna w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury.
b) pozostała należność płatna będzie w 36 równych ratach miesięcznych do 28 dnia każdego miesiąca.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
których oferta wybrana będą zobowiązani przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
złożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, którzy
spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży
wraz z ofertą podpisany załącznik nr1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
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2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
— wymagane jest posiadanie doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co
najmniej jednej dostawy wraz z montażem tomografu komputerowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN
brutto (słownie: jeden milion 00/100 zł brutto).
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży
wraz z ofertą podpisany załącznik nr1 do formularza oferty - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wymagane jest posiadanie środków finansowych w kwocie minimum 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion
00/100 zł) lub zdolności kredytowej minimum do tej kwoty.
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Na podstawie art. 24 ust1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem
postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5 % wartości umowy.
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
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przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela s się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych (przez wykonawcę, podmioty
występujące wspólnie) dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 6) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia”.
I. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
1) podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp; załącznik nr 1 do formularza oferty;
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; – załącznik nr4 do formularza oferty;
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3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 3) dotyczącej tych podmiotów.
Uwaga:
1) w przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
2) z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione w SIWZ warunki
Wykonawca spełnia.
3) ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „0-1”, tj. „spełnia” –
„nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty.
II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 2 do formularza oferty,
2) aktualnego odpisu 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 pzp, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp – załącznik nr 3 do formularza oferty,
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez zamawiającego, zamawiający przedstawienia następujących dokumentów:
1) materiały producenta w języku polskim potwierdzające, że zaoferowany tomograf spełnia wymagane przez
Zamawiającego parametry. Dla pojedynczych parametrów nieujętych w materiałach producenta Zamawiający
dopuszcza oświadczenie producenta.
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2) certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego i wstrzykiwacza:
— deklaracja zgodności dla oferowanego modelu i typu tomografu,
— certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną,
— zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego modelu i typu tomografu.
3) certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej obejmujące zarówno cały osprzęt (hardware) i oprogramowanie
(sofware):
— deklaracja zgodności dla oferowanego produktu,
— certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną.
4) autoryzacja serwisu gwarancyjnego i wykonywania serwisu urządzenia na terenie Polski.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiają żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6 II SIWZ.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
(np.. konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty wymienione w pkt 6)I, i 6) III SIWZ składane są wspólnie,
natomiast dokumenty wymienione w pkt 6) II SIWZ składa każdy z podmiotów składający wspólną ofertę.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
IV.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6) II.
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty aległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
V.
1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów,
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (DZ. U. z 2009 r., Nr 226, poz.1817) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VI.
Poza w/w dokumentami oferta powinna również zawierać:
a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr1 do SIWZ),
b) dowód wpłaty wadium,
c) wypełniony formularz Specyfikacji paramentów techniczno – użytkowych – załącznik nr5 do formularza
oferty.
d) w przypadku, gdy wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał pełnomocnictwa do działania w
imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis takiego pełnomocnictwa,
e) wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał pełnomocnictwa do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa powinien być dołączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w
tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze danego Wykonawcy. Stosowne odpisy z rejestru powinny zostać dołączone
do oferty.
Zamawiający żąda, aby w formularzu oferty Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie
powierzy podwykonawcom.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:
— podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp; załącznik nr 1 do formularza oferty,
— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
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Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się
przedłożenia informacji, o której mowa powyżej dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wymagane jest posiadanie środków finansowych w
kwocie minimum 1 000 000,00 PLN.
(słownie: jeden milion 00/100 zł) lub zdolności kredytowej minimum do tej kwoty.
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
— podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy pzp; załącznik nr 1 do formularza oferty,
— wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; – załącznik nr 4 do formularza oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy
dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji
ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie
średni kurs NBP.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wymagane jest posiadanie doświadczenia polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jednej
dostawy wraz z montażem tomografu komputerowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie:
jeden milion 00/100 zł brutto).
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena brutto za realizację zamówienia. Waga 70
2. Parametry techniczne. Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
40/ZP/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.7.2012 -
09:30
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.7.2012 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, 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
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 26.7.2012 - 10:00
Miejscowość:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Aleja Jana Pawła II 9A, 26-400 Przysucha, sala
konferencyjna, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie



Dz.U./S S115
19/06/2012
190105-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

17/19

19/06/2012 S115
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

17/19

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
ani dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie
zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie części zamówienia, którą
zamierza powierzyć Podwykonawcom. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
Adres strony internetowej na której zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z
załącznikami: www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
Miejsce składania ofert – SPZZOZ w Przysusze Al. Jana Pawła II 9A w Kancelarii Dyrektora.
Do kontaktu z Wykonawcami uprawniony jest Sławomir Marasek - Kierownik Sekcji Techniczno - Gospodarczej
tel. +48 483833505.
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie i na
warunkach określonych poniżej:
1. wycofanie przez producenta z rynku lub zaprzestanie produkcji oferowanego tomografu;
2. zmiany technologiczne spowodowane koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
— w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 lub 2 możliwa jest w
szczególności zmiana: sposobu wykonania, ceny, sprzętu lub aparatury medycznej lub terminu realizacji
przedmiotu umowy.
3 zmianie może ulec termin realizacji Przedmiotu Umowy i zostać przedłużony w formie aneksu w przypadku
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:
— wystąpienia zdarzeń siły wyższej,
— gdy zaistnieje konieczność przerwania realizacji przedmiotu umowy z uwagi na specyfikę działalności
użytkownika lub opóźnień w realizacji robót budowlanych w SP ZZOZ w Przysusze z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Składanie odwołań

www.spzzoz-przysucha.internetdsl.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S115
19/06/2012
190105-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

18/19

19/06/2012 S115
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

18/19

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówieni lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 PZP.
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do
której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.
2 PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 3.
Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.
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. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa powyżej.
Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
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strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art.
186 ust. 2 i 3.
Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Informacje dotyczący odwołania zawarte są w dziale VI Rozdział 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Art.
180 do Art. 198. PZP).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.6.2012

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

