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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:341792-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Aparatura rentgenowska
2019/S 139-341792
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
000837583
Alpejska 42
Warszawa
04-628
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kisiel
Tel.: +48 228120440
E-mail: dh@ikard.pl
Faks: +48 228126732
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ikard.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.ikard.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.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:
RTG cyfrowy z wyposażeniem
Numer referencyjny: ZP.047.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
33111000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Szczegółowo w OPZ

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:
Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42 w Warszawie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk cyfrowego RTG wraz z wyposażeniem

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr POIS.09.02.00-00-0038/16 "Odtwarzanie ponadregionalnych Ośrodków Leczenia Zaburzeń Rytmu
i Niewydolności Serca w ramach wielofunkcyjnego budynku J w Instytucie Kardiologii w Warszawie " w
ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa Wzmocnienie
strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Dokumenty wymagane na etapie składania wniosków:
Zał. 1 do SIWZ - Formularz oferty elektronicznej
Zał. 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - parametry graniczne odcinające
Zał. 7 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
Zał. 4 do SIWZ - Wykaz dostaw lub usług
Zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
Zał. 6 do SIWZ - Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne
Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Opis urządzeń, instrukcja obsługi
Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, wymagane do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni (na podstawie
dyspozycji art. 26 ust. 2), wykaz zrealizowanych dostaw rodzajowo podobnych. Wykonawca wskaże że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o dokonał co najmniej jednej dostawy o wartości
brutto minimum: 880 000,00 PLN (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 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.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy. Szczegółowe warunki umowy oraz warunki
wprowadzenia zmian określa wzór umowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 8
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/08/2019
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
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedzibie Zamawiającego pokój nr, Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, POLSKA, pokój nr
1.126

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 11 000,00 PLN brutto

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2019
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