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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345282-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Piotrków Trybunalski: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2018/S 150-345282
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Rakowska 15
Piotrków Trybunalski
97-300
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Małgorzata Nurkowska
Tel.: +48 446480300
E-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl
Faks: +48 446480302
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/piotrkow
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Usługi serwisowe aparatów RTG i rezonansu magnetycznego
Numer referencyjny: 34/ZPN/18

II.1.2)

Główny kod CPV
50421000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia publicznego są usługi serwisowe aparatów RTG i rezonansu magnetycznego.
Dokładny opis zamówienia oraz zakres i warunki obsługi serwisowej określa Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 872 892.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługi serwisowe aparatów RTG i rezonansu magnetycznego. Dokładny opis zamówienia oraz zakres i warunki
obsługi serwisowej określa Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Potrzeba skrócenia terminu składania ofert podyktowana jest koniecznością uniknięcia negatywnych
konsekwencji w postaci braku wyboru Wykonawcy przed upływem obecnie obowiązującej umowy.

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 113-257417

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Usługi serwisowe aparatów RTG i rezonansu magnetycznego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
23/07/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Siemens Healthcare Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 031 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 872 892.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

3/4

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą:W celu wstępnego wykazania braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału
w postępowaniu, należy złożyć:Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Standardowego
Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ) – Załącznik nr 3. JEDZ należy złożyć
na adres klasota@szpital-piotrkow.pl . Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany
zgodnie z Rozdziałem VII A SIWZ. 1) Załącznik nr 1 – Oferta cenowa. 2) Załącznik nr 2 – Zakres i warunki
obsługi serwisowej. 3) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty-jeśli dotyczy.4)Dowód wpłaty wadium lub
oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych formach niż
pieniężna). 5) Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ.
6) Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – załącznik nr
5 do SIWZ. Etap po dokonaniu wstępnej oceny ofert: a) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. b) Aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków c)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne d)Aktualna informacja
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) Oświadczenie
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Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia
12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). f) Oświadczenie Wykonawcy o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne g) Oświadczenie
Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne. h) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowy wykaz dokumentów znajduję się w
SIWZ.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium na całość zamówienia w łącznej wysokości: 9 510,00 PLN (słownie:
dziewięć tysięcy pięćset dziesięć złotych).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018
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