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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121729-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2018/S 055-121729
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Wołosiak
Tel.: +48 225709466
E-mail: dorota.wolosiak@coi.pl
Faks: +48 225709462
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.coi.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Świadczenie usługi serwisowej aparatury i urządzeń: myjnie automatyczne, autoklawy, myjnie-dezynfektor,
wózki załadowcze do kosza, myjnie laboratoryjne, maceratory, myjki ultradźwiękowe,
Numer referencyjny: PN-5/18/DW

II.1.2)

Główny kod CPV
50000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych aparatury
i urządzeń wymienionych w załącznikach" 3.1 - 3.10 przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr: 3.1 - 3.10 wykaz aparatury objętej usługą
oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 1: autoklawy, myjnie automatyczne, myjnie dezynfektory, suszarki, wózki załadowcze produkcji
Getinge.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr: 3.1 Wykaz aparatury objętej usługą oraz w
załączniku nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 50 000,00 PLN.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 2: cieplarka W2 produkcji WAMED. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załączniku nr:
3.2 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 100,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Pakiet nr 3: maceratory produkcji Verne Care. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr:
3.3 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 1 100,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 4: cieplarki produkcji Binder. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr: 3.4 wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 1 500,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 5; suszarka produkcji Memmert. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr: 3.5
- wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 100,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 6: myjnie klatek produkcji Hobart. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr:
3.6 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 800,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 7: myjnie ultradźwiękowe produkcji Branson. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w
załącznikach nr: 3.7 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 600,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 8: cieplarka produkcji Telmed. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr: 3.8 wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wartość wadium wynosi: 100,00 PLN.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 9: maszyny do lodu produkcji Hoshizaki. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w
załącznikach nr: 3.9 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu
zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 1 500,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 10
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Pakiet nr 10: maceratory produkcji Pyramed. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr:
3.10 - wykaz aparatury objętej usługą oraz w załączniku nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wartość wadium wynosi: 600,00.

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:
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp należy
złożyć wraz z ofertą:
Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej "JEDZ") - zgodnie
z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8
Pzp, Zamawiający wymaga:
— Oświadczenia na formularzu "JEDZ" – które należy złożyć wraz z ofertą.
Oraz dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub wskazać w JEDZ miejsca pobrania
lub wykorzystania dokumentu, złożonego do innego postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego - w
postaci:
A 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.5 pkt. 1 Pzp;
B Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13-14 i 21 Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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C Oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 Pzp o braku orzeczenia wobec Wykonawcy
tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (zał. Nr 6 do SIWZ);
D Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 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;
E 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 ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 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.
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, w/w dokumentów
(a –e).
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zał. nr 2 do SIWZ.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:
a) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 150
000,00 PLN
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, w/w dokumentów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:
a) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 150
000,00 PLN
Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, w/w dokumentów.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Warunek: Zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; - załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną usługę serwisową:
W Pakiecie nr 1: aparatury firmy Getinge o wartości usługi brutto minimum 1 000 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 2: aparatury firmy Wamed o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 3: aparatury firmy Verne Care o wartości usługi brutto minimum 23 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 4: aparatury firmy Binder o wartości usługi brutto minimum 31 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 5: aparatury firmy Memmert o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 6: aparatury firmy Hobart o wartości usługi brutto minimum 17 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 7: aparatury firmy Branson o wartości usługi brutto minimum 12 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 8: aparatury firmy Telmed o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 9: aparatury firmy Hoschizaki o wartości usługi brutto minimum 31 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 10: aparatury firmy Pyramed o wartości usługi brutto minimum 12 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
b) Oświadczenia, że Wykonawca:
1) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami
zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;
2) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla
zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych;
3) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
c) upoważnienia wystawionego przez wytwórcę (importera, dystrybutora) aparatury objętej przedmiotem
zamówienia - do wykonywania przez niego fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej
obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych lub
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Certyfikatu ze szkoleń prowadzonych przez producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli,
potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunek: Zdolność techniczna lub zawodowa
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 Pzp
należy przedłożyć lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy; - załącznik nr 1 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj. minimum jedną usługę serwisową:
W Pakiecie nr 1: aparatury firmy Getinge o wartości usługi brutto minimum 1 000 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 2: aparatury firmy Wamed o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 3: aparatury firmy Verne Care o wartości usługi brutto minimum 23 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 4: aparatury firmy Binder o wartości usługi brutto minimum 31 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 5: aparatury firmy Memmert o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 6: aparatury firmy Hobart o wartości usługi brutto minimum 17 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 7: aparatury firmy Branson o wartości usługi brutto minimum 12 000,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 8: aparatury firmy Telmed o wartości usługi brutto minimum 2 800,00 PLN oraz załączy dowody
należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 9: aparatury firmy Hoschizaki o wartości usługi brutto minimum 31 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
W Pakiecie nr 10: aparatury firmy Pyramed o wartości usługi brutto minimum 12 000,00 PLN oraz załączy
dowody należytego wykonania umowy.
b) Oświadczenia, że Wykonawca:
1) dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami
zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi;
2) posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla
zatrudnionych osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności serwisowych;
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3) dysponuje osobami posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe
c) upoważnienia wystawionego przez wytwórcę (importera, dystrybutora) aparatury objętej przedmiotem
zamówienia - do wykonywania przez niego fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej
obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa - zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o
wyrobach medycznych lub
Certyfikatu ze szkoleń prowadzonych przez producenta lub jego autoryzowanych przedstawicieli,
potwierdzające uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych.
Nie spełnienie chociażby jednego z wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przepis art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy PZP. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami zawartymi w zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781
Warszawa.
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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:
3. Inne dokumenty, które Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą (dla uzyskania jej ważności):
1) Upoważnienia (oryginał) do podpisania oferty i dokumentów przetargowych, a także składania ewentualnych
wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z krajowego rejestru
sądowego lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP;
2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ
3) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 3.1 - 3.10 -(stosownie do zakresu złożonej oferty) oraz formularz
cenowy w wersji elektronicznej zapisany jako arkusz pliku .xls na płycie CD, dot. w szczególności pakietu nr 1,
3, 4,7,9 - (stosownie do zakresu złożonej oferty).

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 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
Warszawa
Polska
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2018
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