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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80903-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Aparatura rentgenowska
2015/S 047-080903

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
al. Jana Pawła II 120 A
Osoba do kontaktów: dyr. Czesław Duszak, lek. Paweł Radecki
07-410 Ostrołęka
POLSKA
Tel.:  +48 297652122 / 297651574
E-mail: szpitalo@szpital.ostroleka.pl
Faks:  +48 297604569
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital.ostroleka.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:
Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim
Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii
wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410
Ostrołęka. Rzut pomieszczeń realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 9.
Kod NUTS 

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
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pod nazwą „Poprawa jakości świadczonych usług
medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr.
Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją
pomieszczeń”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ – Zestawienie warunków/
parametrów wymaganych, granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 2 –
Formularz cenowy.
Niespełnienie parametrów określonych w załączniku nr 1 będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Wykonawca
zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby system spełniał wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.2.2011
ws. Warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22.2.2013 w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520 z późn. zm.).
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z montażem i
uruchomieniem przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy zachowaniu zasad
współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000, 45000000, 45300000, 45310000, 45317000, 45330000, 45331000, 45332000, 45333000,
45400000

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 kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) tj. powyżej 207 000 EUR.
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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
w dniach: 42 (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:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 73 000 PLN. (słownie:
siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy:
1) w 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 pomioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2010 r. Nr 96, poz. 620).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku:
Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Polski SA Oddział w Ostrołęce nr rachunku: 97 1020 3802 0000 1002
0010 8761.
4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w Kasie Zamawiającego
przy Al. Jana Pawła II 120 A w Ostrołęce, II piętro. Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do
oferty.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wpłat na konto za dotrzymanie terminu wpłaty wadium uważa się uznanie rachunku
zamawiającego.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na nazwę przetargu oraz podać nr swojego konta
bankowego, na które należy zwrócić wadium.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający zwraca wadium na pisemny wniosek Wykonawcy:
1) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w
przypadku, gdy:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.
12. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy.
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14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury wystawionej po realizacji
przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy. Zamawiający nie udziela przedpłat.
Protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi złącznik nr 3 do umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Od Wykonawców nie wymaga się żadnej szczególnej formy prawnej.

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: II. Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
1.1.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności określonych w przedmiocie zamówienia;
1.1.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
1.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał minimum 2 dostawy wraz z
posadowieniem, montażem i uruchomieniem cyfrowego aparatu Rtg do koronarografii o wartości nie mniejszej
niż 2 500 000 PLN brutto;
1.2.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
2) Wykazu wg Załącznika nr 5 do SIWZ wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech latach przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
Wykonawca musi wykazać: minimum 2 dostawy wraz z posadowieniem, montażem i uruchomieniem cyfrowego
aparatu Rtg do koronarografii o wartości nie mniejszej niż 2 500 000 PLN brutto.
Dowodami, o których mowa wyżej są:
a) poświadczenia potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.
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b) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w punkcie a) – uzasadnienie należy dołączyć do oferty.
3) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli
wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
2) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli
wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych
podmiotów.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie znajdował się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca będzie posiadał środki finansowe
w kwocie, co najmniej 2 500 000 PLN. lub zdolność kredytową w tej wysokości oraz będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
min. 2 500 000 PLN za jedno i wszystkie zdarzenia.
1.4.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
przez wykonawcę środków finansowych w kwocie, co najmniej 2 500.000,00 zł. lub zdolność kredytową
wykonawcy w tej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia się Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej: 2 500 000 PLN. za
jedno i wszystkie zdarzenia.
4) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia –
jeżeli wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów pozwalającej na realizację
zamówienia.
2. Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich
walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło otwarcie ofert w niniejszym
postępowaniu ( dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu ). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku
gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, Zamawiający będzie

www.nbp.pl
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przeliczał według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym dniem poprzedzającym
termin składania ofert.
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W związku
z tym Zamawiający żąda przedstawienia (dołączenia do oferty) pisemnego zobowiązania innych podmiotów
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z: określeniem zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego musi być złożona w oryginale
i określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego
konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A
w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty
dokumentów wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty/ oświadczenia, o których
mowa wyżej Wykonawcy składają wspólnie.
Ww. dokumenty muszą być złożone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
III. Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału wykonawca, po którego stronie zachodzą
okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
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4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) 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;
7) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie 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;
2. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia braku podstaw do wykluczenia na podstawie załączonych do oferty
dokumentów wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”.
5. Podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie wymóg w zakresie ust. 1 i 2 muszą spełnić oddzielnie.
6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Pzp 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,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 6, 7 – 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, (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu do składania ofert.)
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, (Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu do składania ofert.)
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu do składania ofert.)
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d) w zakresie ust. 1 pkt 3 i 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, 10 i 11 ustawy Pzp. (Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do
składania ofert.)
8. 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. 7 lit. a, b, c i d zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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 kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Ww. dokumenty muszą być złożone zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
IV. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
zamawiającego:
1. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
1) Dla wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia: dokumenty dopuszczenia do obrotu dla
przedmiotu zamówienia, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 ze
zm.) – aktualne na dzień składania ofert.
Deklaracja zgodności lub certyfikaty CE oferowanych modeli i typów urządzeń - dotyczy wszystkich
zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych.
Wpisy do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenia/powiadomienia oferowanych modeli i typów urządzeń,
jeśli są wymagane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z . 20.5.2010 (Dz.U. 2010.107.679 ze zm.) -
dotyczy wszystkich zaoferowanych i dostarczonych urządzeń medycznych.
2) Dla wyrobów nie medycznych stanowiących przedmiot zamówienia: dokumenty dopuszczenia do obrotu dla
przedmiotu zamówienia.
3) Dane techniczne oraz instrukcje obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim.
2. Ponadto oferta musi zawierać:
1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie warunków/parametrów wymaganych,
granicznych i ocenianych dla przedmiotu zamówienia.
2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz ofertowy.
4) Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
5) Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba podpisująca
nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o
prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno
zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli
dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność
z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które



Dz.U./S S47
07/03/2015
80903-2015-PL

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

9/12

07/03/2015 S47
http://ted.europa.eu/TED

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

9/12

wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno
wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone.
6) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone
oddzielnie wraz z ofertą. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.4.1. Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
pozwalającej na realizację zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca będzie posiadał środki finansowe w kwocie,
co najmniej 2 500 000 PLN. lub zdolność kredytową w tej wysokości oraz będzie ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
min. 2 500 000 PLN za jedno i wszystkie zdarzenia.
1.4.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
przez wykonawcę środków finansowych w kwocie, co najmniej 2 500 000 PLN. lub zdolność kredytową
wykonawcy w tej wysokości, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Minimalna kwota ubezpieczenia się Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej: 2 500 000 PLN. za
jedno i wszystkie zdarzenia.
4) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania
do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia –
jeżeli wykonawca polega na sytuacji ekonomicznej i finansowej innych podmiotów pozwalającej na realizację
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli wykonawca będzie znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca będzie posiadał środki finansowe w kwocie, co najmniej 2 500 000 PLN.
lub zdolność kredytową w tej wysokości oraz będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalność związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2 500 000 PLN za jedno i
wszystkie zdarzenia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty:
1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ,
2) przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do
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dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli
wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych
podmiotów.

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. Waga 80
2. Jakość. Waga 10
3. Gwarancja od 48 do 120 miesięcy. Waga 10

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:
MSS-TZP-ZPP-36-4/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 28,80 PLN
Warunki i sposób płatności: 28,80 brutto + koszty przesyłki. Sposób płatności: w kasie Zamawiającego lub za
zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.4.2015 - 09:45

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: 13.4.2015 - 10:00
Miejscowość:
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Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120A, 07-410
Ostrołęka
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Poprawa jakości świadczonych
usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym
im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i
adaptacją pomieszczeń” w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu
Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) ich
oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone
oddzielnie wraz z ofertą. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty
dokumentów.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

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: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale
VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w
uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5
ustawy PZP.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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 ustawy PZP.
4. Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2 ustawy PZP, albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 ustawy
b) 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,
c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 a) i b) – odwołanie 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.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
7. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują
środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy 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: uzp@uzp.gov.pl, odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.3.2015

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

