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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343870-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Grudziądz: Urządzenia medyczne
2018/S 150-343870

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr. Władysława Biegańskiego
ul. L. Rydygiera 15/17
Grudziądz
86-300
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adrych-Kołodziejczak, Daria Wiśniewska, Tomasz Witkowski, Tadeusz Bednarczyk
Tel.:  +48 566413475/+48 566413480
E-mail: przetargi@bieganski.org 
Faks:  +48 564621334
Kod NUTS: PL616
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przetargi.bieganski.org
Adres profilu nabywcy: www.przetargi.bieganski.org

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.przetargi.bieganski.org
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
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:
Dostawa wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń
- znak sprawy Z/29/PN/18
Numer referencyjny: Z/29/PN/18

II.1.2) Główny kod CPV
33100000

mailto:przetargi@bieganski.org
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem
cenowym, opisem technicznym wyposażenia oraz opisem prac adaptacyjnych pomieszczeń w postaci
dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Rodzaj zamówienia, który odpowiada głównemu jego przedmiotowi to dostawa; z tego względu do udzielenia
zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw - podstawa prawna: art. 5c ust. 1 Pzp.
Oferowany przedmiot zamówienia stanowiący wyroby medyczne musi być dopuszczony do obrotu i do
używania w Polsce zgodnie z ustawą z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.).

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
45000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL616
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania przedmiotowego zamówienia w ramach projektu
pn.: „Przeciwdziałanie powstawaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych poprzez zapewnienie możliwości izolacji
pacjenta w rozbudowanym i zmodernizowanym oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz podwyższenie
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego pacjentów wskutek doposażenia i adaptacji Centralnej
Sterylizatorni w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im, dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu” ze środków
pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie:
6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną, Priorytet Inwestycyjny: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Cel szczegółowy:
Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych, Schemat: inwestycje w zakresie opieki zdrowotnej.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia oddziału
anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń.
Informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – 1 zadanie.
2) Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych (art. 36 ust. 2 pkt. 4 Pzp);
b) udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp (art. 36 ust. 2 pkt. 3 Pzp);
c) zawarcia umowy ramowej (art. 36 ust. 2 pkt. 2 Pzp);
d) rozliczenia w walutach obcych (art. 36 ust. 2 pkt. 6 Pzp);
e) aukcji elektronicznej (art. 36 ust. 2 pkt. 7 Pzp);
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f) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Pzp);
g) zastosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp.
3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i funkcjonalne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
e środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia,
spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, zostaną spełnione
wyłącznie jeżeli:
1) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki określone w zakresie zdolności finansowej lub Wykonawcy
spełniają je łącznie;
2) co najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten Wykonawca będzie
faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie warunku udziału, o którym mowa
(doświadczenia Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie sumuje się); Przepisy
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dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki
cywilne.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające
do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie
oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię
pełnomocnictwa.
Każdy z Wykonawców musi samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych i sytuacji finansowej, innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w
formie oryginału zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia oraz przedstawienia informacji czego dane zasoby dotyczą (ich zakres) oraz czy podmiot
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 Ustawy.
3) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4) Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja finansowa innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
W postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe
lub sytuacje finansową informacje, o których mowa powyżej Wykonawca wykazuje w treści JEDZ, załączając
również zobowiązanie innego podmiotu wraz z informacjami wymaganymi powyżej wraz z ofertą.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 14 000 000 PLN.
Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy
Pzp):
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość
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ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.)
Poza powyższym Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Do oferty Wykonawca musi dołączyć:
1) formularz ofertowy – stanowiący Załącznik do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału.
2) formularz cenowy – stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - należy złożyć
W formie oryginału.
3) opis techniczny wyposażenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ - należy złożyć w formie oryginału,
4) dowód wniesienia wadium.
5) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona
notarialnie.
6) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału, zobowiązany jest do wskazania w ofercie
– oświadczenie Załącznik nr 4 do SIWZ: imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.Wykonawca (w
tym każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy wspólnik spółki
cywilnej) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, do upływu terminu składania ofert, oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu - Jednolity Dokument Zamówienia sporządzony według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji
(UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz.U. UE. L. 3/16) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W przypadku gdy Wykonawca celem spełnienia warunków w postępowaniu powołuje się na zasoby innych
podmiotów jest zobowiązany przekazać najpóźniej do upływu terminu na składanie ofert JEDZ w zakresie tych
podmiotów – dokument powinien zostać złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna
Zamawiającego – e-mail: jedz@bieganski.org .
Celem wykazania, że nie występują podstawy do wykluczenia Wykonawców z postępowania na mocy art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy Wykonawca, który złożył ofertę przekazuje Zamawiającemu w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego http://www.przetargi.bieganski.org,
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oryginał oświadczenia o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku,
gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może (o ile dotyczy) przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z
Wykonawców.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jak powyżej powinien
złożyć każdy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia przynajmniej na kwotę 14 000 000 PLN. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
złożyć wymaganych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o
których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponować przez okres realizacji zamówienia
co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą znajomość i doświadczenie w
prowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu potwierdzone certyfikatem Prince 2 lub równoważnym.
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co
najmniej jednej inwestycji obejmującej dostawy wyposażenia oddziału intensywnej terapii wraz z jego
wybudowaniem lub adaptacją pomieszczeń na ten cel o łącznej wartości co najmniej 10 000 000 PLN brutto lub
co najmniej dwóch takich inwestycji o łącznej wartości co najmniej 5 000 000 PLN każda z nich.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie zawartym w oświadczeniu JEDZ: wartość dostaw, daty ich
wykonania oraz podmioty na rzecz których dostawy zostały wykonane.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że
oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp):
Aktualnych dokumentów stwierdzających dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącego
wyroby medyczne do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia
20.5.2010 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.). (o ile dotyczy) Dokumenty winny zostać złożone w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Fotografia (np. folder) oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza wydruki etykiet z
Internetu, kopię, zdjęcie, opis itp., z dopiskiem której pozycji asortymentowej (zadania) dotyczy dana informacja.
Istotą przedmiotowego dokumentu jest poglądowe zobrazowania oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wykonawca, którego oferta w wyniku wstępnej oceny okaże się najwyżej oceniona przedłoży w terminie
nie krótszym niż 10 dni od daty otrzymanego wezwania od Zamawiającego aktualnych na dzień złożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania tj.:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym 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;
3) 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 w postępowaniu, 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;
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4) aktualny na dzień jego złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie a...
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału, o którym mowa powyżej. zobowiązany jest do
wskazania w ofercie – oświadczenie Załącznik nr 4 do SIWZ: imiona i nazwiska osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
Dowody określające czy dostawy wykazane przez Wykonawcę w dokumencie JEDZ zostały wykonane
należycie.
Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją dostaw określonych powyżej.
Dowodami, o których mowa, są:
— referencje bądź
— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
— oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać powyższych dokumentów.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego dostawy były wykonane, o
dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Wykaz dostaw należy przedstawić na druku JEDZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przedmiot umowy obejmuje następujące etapy:
1) wykonanie prac adaptacyjnych we wszystkich branżach zgodnie z załączoną dokumentacją projektową;
2) dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń, stanowiących wyposażenie
oddziału anestezjologii i intensywnej terapii - zgodnie z załącznikami do SIWZ i do umowy;
3) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do prawidłowego, zgodnego z
przepisami prawa funkcjonowania oddziału anestezjologii i intensywnej terapii;
4) wykonywanie w okresie gwarancji oraz przez trzy lata po jego zakończeniu w ramach ceny ofertowej, bez
dodatkowego wynagrodzenia, przeglądów okresowych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i
instrukcjami eksploatacyjnymi;

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
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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: 14/09/2018
Czas lokalny: 12:00

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: 14/09/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17,
Budynek T, parter Dział Zamówień Publicznych
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani

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 przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od
zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2
Pzp).
Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
„Przetarg nieograniczony – dostawa wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami
adaptacyjnymi pomieszczeń"
Oraz Znak sprawy: Z/29/PN/18 „Nie otwierać przed 14.9.2018 r. godz. 12.30”
Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres
zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 Pzp. Zamawiający,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Pzp przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w
ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następującym zakresie:
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1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z dniem
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT z zachowaniem ceny netto, która pozostaje
bez zmian;
2) zmiany terminów realizacyjnych, będących następstwem działania organów administracji lub osób
indywidualnych, w szczególności:
a) gdy pomimo wystąpienia o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu
niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub
decyzji;
b) gdy pomimo dochowania należytej staranności przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych uzgodnień
gestorów sieci albo innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa,
przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności;
c) wystąpienia siły wyższej lub klęski żywiołowej;
3) zmiany terminów realizacyjnych wynikających ze zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach
projektu, o którym mowa w § 1 pkt. 3, lub zmiany terminu podpisania umowy o dofinansowanie;
4) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa.
5) Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
W przypadku zmiany: -wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5
Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
— zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku
zaistnienia wyżej wymienionych zmian Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku.
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na
koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyższych zmian do umowy,
Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyżkę wynagrodzenia w takim stopniu, w jakim miały one wpływ na
wzrost wynagrodzenia. W oparciu o powyższą klauzulę nie można dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy.
Wadium w kwocie 100 000,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224527801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – Prawo
zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej przewidziane cytowaną ustawą.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia 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 Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopie 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 przy użyciu środków komunikacji
Elektronicznej.
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. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie,
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec
czynności innych niż wyżej wymienione 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.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 . –
Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień
publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224527801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

