
Dz.U./S S136
17/07/2019
335387-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 5

17/07/2019 S136
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335387-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2019/S 136-335387

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
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 serwisowania pogwarancyjnego aparatury do radioterapii firmy Elekta dla Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, ul. Wawelska 15, PN-169/19/DF
Numer referencyjny: PN-169/19/DF

mailto:danuta.filipiak@coi.pl
www.coi.pl
www.coi.pl
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
https://portal.smartpzp.pl/coi.warszawa/logowanie
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II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania pogwarancyjnego aparatury do radioterapii
firmy Elekta, przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w
Warszawie.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w - załącznikach nr 1.1A - Opis przedmiotu zamówienia i 1.1B
do SIWZ - Formularz cenowy.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (przez cały okres obowiązywania umowy) min. 2 osób (inżynierów
serwisowych) wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy, najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu ww. obowiązku.
Miejsca wykonywania usługi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie, ul.
Wawelska 15,POLSKA.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
CO-I, ul. Wawelska 15, Warszawa, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowania pogwarancyjnego aparatury do radioterapii
firmy Elekta, przez okres 36 miesięcy dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w
Warszawie.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w - załącznikach nr 1.1A - Opis przedmiotu zamówienia i 1.1B
do SIWZ - Formularz cenowy.

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
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 106 000,00 PLN (słownie: sto sześć tysięcy
złotych).

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1b uPzp dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp należy
załączyć do składanej oferty: Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej „JEDZ”) - Załącznik nr 3 do SIWZ.
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 uPzp
należy wykazać lub wskazać w JEDZ, miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego
postępowania, prowadzonego przez Zamawiającego:
a) wykaz wykonanych usług tj. wykonane usługi 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; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie, które powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 2 do SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługi rodzajowo odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia tj. minimum dwie usługi serwisu aparatury do radioterapii o łącznej wartości brutto nie
mniejszej niż 6 500 000,00 PLN oraz załączy dowody należytego wykonania umowy;
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą
bezpośrednio wykonywały usługę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i
doświadczenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego - zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do
SIWZ.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby wskazane w wykazie osób (min. 2
osoby):
— posiadają określone przez wytwórcę sprzętu kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (personel serwisowy
stale szkolony w zakresie najnowszych rozwiązań, modyfikacji, zmian oprogramowania, potwierdzone przez
producenta sprzętu medycznego certyfikatem z okresu ostatnich 2 lat),
— posiadają uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych.
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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:
Opisane w Załączniku 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: 19/08/2019
Czas lokalny: 09:00

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: 19/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
CO-I, ul. Wawelska 15B, Warszawa, POLSKA, parter p. 008

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:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8
uPzp, Zamawiający:
1. Wymaga złożenia wraz z ofertą Oświadczenia na formularzu „JEDZ” - Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia: aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, informacji z KRK, oświadczenia
potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy (załącznik nr 4 do SIWZ),
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zaświadczenia właściwego naczelnika US, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
KRUS.
3. Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą: Upoważnienie 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 ewidencji działalności
gospodarczej (wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza),
potwierdzenie wniesienia wadium, wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załącznik nr
1.1B Formularz cenowy.

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:
12/07/2019
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