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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478081-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wyroby do radioterapii
2019/S 197-478081

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
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: Danuta Filipiak
Tel.:  +48 225709406
E-mail: danuta.filipiak@coi.pl 
Faks:  +48 225709406
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.coi.pl
Adres profilu nabywcy: www.coi.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Dostawa masek termoplastycznych przeznaczonych do bezramowej chirurgii wewnątrzczaszkowej, PN-163/19/
DF
Numer referencyjny: PN-163/19/DF

II.1.2) Główny kod CPV
33151400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:danuta.filipiak@coi.pl
www.coi.pl
www.coi.pl
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek termoplastycznych przeznaczonych do bezramowej chirurgii
wewnątrzczaszkowej. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211).
Termin przydatności do użycia / gwarancji powinien wynosić minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do
Zamawiającego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 884 520.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. Roentgena 5, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa masek termoplastycznych przeznaczonych do bezramowej chirurgii
wewnątrzczaszkowej. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w załącznikach nr 2 do SIWZ.
Przedmiot zamówienia określony w SIWZ musi być dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211).
Termin przydatności do użycia / gwarancji powinien wynosić minimum 12 miesięcy od chwili dostawy do
Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (szesnaście tysięcy zł).

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.1.6) 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
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 136-334558

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa masek termoplastycznych przeznaczonych do bezramowej chirurgii wewnątrzczaszkowej, PN-163/19/
DF

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/09/2019

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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Health Technologies Sp. z o.o.
ul. Chocimska 20/101
Warszawa
00-791
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 884 520.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 884 520.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1
ustawy zamawiający:
1. wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu „jednolitego dokumentu” - załącznik nr 5 do
SIWZ;
2. wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, informacji z KRK, zaświadczenia
właściwego naczelnika US, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,
oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 6 do
SIWZ).

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334558-2019:TEXT:PL:HTML
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3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym w SIWZ wymaganiom Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia: świadectwa dopuszczającego
zaoferowany towar do obrotu i używania na terenie RP, materiałów producenta dotyczących przedmiotu
zamówienia.
4. Ponadto Wykonawca powinien złożyć w ofercie: upoważnienie (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; wypełniony formularz ofertowy - wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ;
wypełniony formularz cenowy – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Rodzaje dokumentów oraz sposoby ich składania przez podmioty zagraniczne, wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienia, podmioty udostępniające zasoby oraz podwykonawców opisane w SIWZ.
6. Klauzula RODO opisana w SIWZ.

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:
08/10/2019

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

