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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459124-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zakopane: Aparatura rentgenowska
2017/S 221-459124
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
29637700000
ul. Oswalda Balzera 15
Zakopane
34-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Malik
Tel.: +48 182012061
E-mail: zaopatrzenie@klinika.net.pl
Faks: +48 182014296
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.klinika.net.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

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 aparatów RTG.
Numer referencyjny: STG-271-26/17

II.1.2)

Główny kod CPV
33111000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z systemem archiwizacji i
dystrybucji obrazów PACS oraz śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C z płaskim detektorem
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cyfrowym, na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 102 660.07 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pracownia RTG Zamawiającego, ul. Balzera 15,34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego stacjonarnego
cyfrowego aparatu rentgenowskiego z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS, – rok produkcji
2017, na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Przedmiot
zamówienia obejmuje również opracowanie projektu ochrony radiologicznej niezbędnego do uzyskania
zezwoleń na uruchomienie pracowni i stosowanie aparatu, zgodnie z wymogami oferowanego urządzenia wraz
z obliczeniem osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym oraz wykonanie pomiarów dozymetrycznych
za osłonami stałymi. Przedmiot zamówienia obejmuje także demontaż obecnie używanego stacjonarnego
aparatu RTG wskazanego przez Zamawiającego wraz z jego utylizacją. Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający dokonanie utylizacji zdemontowanego urządzenia.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego (szkolenie
wstępne oraz szkolenie przypominające).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
3. Przedmiot dostawy, o którym mowa w pkt 1, ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r.
o wyrobach medycznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany
znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok
znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo – odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał
nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego z częstotliwością zalecaną przez
producenta.
5. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu, w tym wykaz podmiotów
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.
W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u
zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za transport sprzętu do punktu naprawy.
Ponadto Zamawiający wymaga: Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii/usterki faxem lub drogą
elektroniczną maksymalnie do

17/11/2017
S221
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/8

Dz.U./S S221
17/11/2017
459124-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

3/8

24 godzin. Czas usunięcia awarii / usterki maksymalnie 3 dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku
gdy czas naprawy danego modułu systemu będzie dłuższy niż 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć
moduł zastępczy w ciągu max 3 dni roboczych. W przypadku nieprawidłowości funkcjonowania urządzenia
trwającego dłużej niż 14 dni (od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w
ciągu max 3 dni roboczych podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych
lub lepszy.
6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz
paszport techniczny urządzenia.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C z płaskim detektorem cyfrowym
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok operacyjny Zamawiającego, ul. Balzera 15, 34-500 Zakopane.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego śródoperacyjnego
aparatu rentgenowskiego z ramieniem C z płaskim detektorem cyfrowym, – rok produkcji 2017, na potrzeby
Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Przedmiot zamówienia obejmuje
również wykonanie pomiarów dozymetrycznych mocy dawki promieniowania X w miejscu instalacji (blok
operacyjny).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu medycznego (szkolenie
wstępne oraz szkolenie przypominające).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do specyfikacji.
3. Przedmiot dostawy, o którym mowa w pkt 1, ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20.5.2010 r.
o wyrobach medycznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 876 ze zm.), w szczególności ma być oznakowany znakiem
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CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE
ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.
4. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu (data
protokołu zdawczo – odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał
nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu medycznego z częstotliwością zalecaną przez
producenta.
5. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania sprzętu, w tym wykaz podmiotów
upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją
Wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za
transport sprzętu do punktu naprawy.
Ponadto Zamawiający wymaga: Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii/usterki faxem lub drogą
elektroniczną maksymalnie do 48 godzin. Czas usunięcia awarii / usterki maksymalnie 6 dni roboczych od
momentu zgłoszenia. W przypadku nieprawidłowości funkcjonowania urządzenia trwającego dłużej niż 14 dni
(od momentu zgłoszenia tej nieprawidłowości), Wykonawca zobowiązany jest w ciągu max 3 dni roboczych
podstawić nieodpłatnie sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych lub lepszy.
6. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz
paszport techniczny urządzenia.
7. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 1 do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia
dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w
przedmiocie zamówienia ( o udowodnionej równoważności technologicznej). Wykazanie równoważności
zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %

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:
Zamawiający zgodnie z art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyznaczył termin składania
ofert krótszy niż termin 40-o dniowy od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej,ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione. Zamawiający dnia 2 października br. pozyskał informację, iż decyzją Ministra Finansów w
sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 znak: MZ/FG6.4143.3.197.2017.MF.3466 z dnia 2.10.2017 r.
Zamawiającemu zostały przyznane środki finansowe na wydatki majątkowe w 2017 roku, z przeznaczeniem
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na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym na zakup przedmiotowych aparatów rentgenowskich, z
jednoczesnym obowiązkiem rozliczenia tych środków do końca bieżącego roku. Dokończenie uzasadnienia w
sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.
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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 197-404554

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
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawa stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG z systemem archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/11/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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
PC Paweł Cebulak
NIP:6771827404
Os. Zgody 7/9
Kraków
31-949
Polska
Kod NUTS: PL213
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 602 537.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 586 182.06 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
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Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Procentowa część: 95 %
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Dostawa, instalacja aparatu RTG, szkolenie personelu.
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C z płaskim detektorem cyfrowym
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
14/11/2017

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.
NIP:1132885680
ul. Żupnicza 11
Warszawa
03-821
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 518 919.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 516 478.01 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Dokończenie uzasadnienia z sekcji IV.1.):
Z uwagi na to, że wartość przedmiotowego zamówienia przewyższa kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 18 pkt 5 lit. a ustawy
z dnia 22.6.2016 r., o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1020) termin składania ofert w takim przypadku nie może być krótszy niż 40 dni od dnia
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, natomiast termin dostawy
aparatów rentgenowskich, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, wynosi min. do 4 tygodni od daty podpisania
umowy.
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Zatem zastosowanie zwykłego terminu składania ofert zagraża -mimo usilnych starań Zamawiającegowykonaniu zamówienia w koniecznym terminie rozliczenia dotacji (tj. do końca 2017 r.), jak również spowoduje
negatywne gospodarcze i społeczne skutki niewykonania zamówienia w tymże terminie. Bowiem nie
wykorzystanie przyznanej dotacji do końca 2017 roku spowoduje w szczególności, iż dotacja zostanie cofnięta,
a Zamawiający (nie dysponując tak dużymi środkami własnymi ) nie będzie miał możliwości zakupienia
aparatów RTG, niezbędnych do codziennej diagnostyki pacjentów.
Nadmienić należy, iż zastosowanie przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp nie jest uzależnione od tego czy pilna
potrzeba wynikała z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od tego czy zaistnienie pilnej
potrzeby można było wcześniej przewidzieć. Przesłanki z art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp są mniej restrykcyjne w
odróżnieniu od przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 Pzp, co jest uzasadnione tym, że zastosowanie tego przepisu służy
jedynie skróceniu terminów w przetargu, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.
Tym samym mając na uwadze charakter przedmiotowego zamówienia, a także czas przyznania dotacji,
skrócenie terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2 b pkt 2 Pzp jest uzasadnione.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 10
dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli
zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych
niż określone wyżej 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.
Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/11/2017
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