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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193986-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
2017/S 098-193986

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kochański
Tel.:  +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Kochański
Tel.:  +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zp@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
mailto:zp@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
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Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usdługi serwisowe aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w
Krakowie.
Numer referencyjny: EZP-271-2-54/2017

II.1.2) Główny kod CPV
50421200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowią usługi serwisowe aparatury medycznej będącej na wyposażeniu
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – akceleratora Artiste (nr seryjny 5586) oraz tomografu
komputerowego Somatom Definition AS (nr seryjny 95698) z wyposażeniem i oprogramowaniem, zgodnie
z harmonogramem wynikającym z zaleceń producenta. Usługa obejmuje w szczególności wykonywanie
przeglądów okresowych w oparciu o zalecenia producenta, diagnostykę, naprawy i kalibrację aparatury,
wymianę elementów ulegających zużyciu w normalnym toku eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta,
wymianę elementów specjalnych (wymiana części zamiennych specjalnych), wsparcie techniczne (zdalny
serwis), upgrade oprogramowania do najnowszej wersji, szkolenia aplikacyjne w siedzibie zamawiającego w
wymiarze minimum 8 dni/rok, szkolenia specjalistyczne.

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
50421200
51411000
72267000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Zakład Radioterapii Dzieci i Dorosłych, ul. Wielicka 265, 30-663
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowią usługi serwisowe aparatury medycznej będącej na wyposażeniu
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – akceleratora Artiste (nr seryjny 5586) oraz tomografu
komputerowego Somatom Definition AS (nr seryjny 95698) z wyposażeniem i oprogramowaniem, zgodnie
z harmonogramem wynikającym z zaleceń producenta. Usługa obejmuje w szczególności wykonywanie
przeglądów okresowych w oparciu o zalecenia producenta, diagnostykę, naprawy i kalibrację aparatury,
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wymianę elementów ulegających zużyciu w normalnym toku eksploatacji zgodnie z zaleceniami producenta,
wymianę elementów specjalnych (wymiana części zamiennych specjalnych), wsparcie techniczne (zdalny
serwis), upgrade oprogramowania do najnowszej wersji, szkolenia aplikacyjne w wymiarze minimum 8 dni/rok,
szkolenia specjalistyczne w wymiarze 12 osobo-szkoleń/rok.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

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

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:
Zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie instalacji i obsługi urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamiania
urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące – wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia
29.11.2000 r. – prawo atomowe (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1512, z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający ustanawia wymagania minimalne w zakresie dysponowania osobami – wykonawca zobowiązany
jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie, doświadczenie i
kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Powoła i skieruje do realizacji zamówienia minimum dwuosobowy zespól serwisantów.

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:
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Istotne postanowienia umowy oraz zakres przewidywanych zmian w treści umowy zostały określone w
Załączniku nr 1 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: 28/06/2017
Czas lokalny: 10:45

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: 28/06/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Wielicka 265, 30-663
Kraków, pok. 2H-06b.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny,
terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-
szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

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:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 119 000 PLN. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w
pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku zamawiającego):BGK o/Kraków, 49 1130 1150

http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
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0012 1146 4720 0009; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; w gwarancjach bankowych; w
gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeżeli
wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty
wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – sprawa
EZP-271-2-54/2017. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 ppkt.2-5) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz zamawiającego. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą zachowywać
ważność przez cały okres, związania ofertą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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:https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/05/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

