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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384338-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
2018/S 169-384338

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
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: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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 Sekcja ds. Zamówień Publicznych
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polska
Osoba do kontaktów: mgr Robert Kochański
Tel.:  +48 126583979
E-mail: rkochanski@usdk.pl 
Faks:  +48 126581081
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalzdrowia.pl

mailto:zp@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/
mailto:rkochanski@usdk.pl
http://www.szpitalzdrowia.pl
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pracowni
rezonansu magnetycznego na potrzeby tworzonego Centrum Urazowego dla Dzieci
Numer referencyjny: EZP-271-2-54/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33113000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż rezonansu magnetycznego wraz
z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby tworzonego w Uniwersyteckim Szpitalu
Dziecięcym w Krakowie Centrum Urazowego dla Dzieci. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Zestawienie Parametrów Technicznych i
Warunki Gwarancji, a także załączniki oznaczone jako: załącznik nr 5 – Zalecenia Zamawiającego, załącznik nr
6 - Dokumentacja techniczna (dokumenty spakowane do folderu zip), załącznik nr 7 – Pozwolenia na budowę
(dokumenty spakowane do folderu zip).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 244 165.65 PLN

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
33113000
45453000
45215140
39130000
33192000
51400000
51411000

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

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż rezonansu magnetycznego wraz
z modernizacją pracowni rezonansu magnetycznego na potrzeby tworzonego w Uniwersyteckim Szpitalu
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Dziecięcym w Krakowie Centrum Urazowego dla Dzieci. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Kalkulacja Cenowa – Zestawienie Parametrów Technicznych i
Warunki Gwarancji, a także załączniki oznaczone jako: załącznik nr 5 – Zalecenia Zamawiającego, załącznik
nr 6 - Dokumentacja techniczna (dokumenty spakowane do folderu zip), załącznik nr 7 – Pozwolenia na
budowę (dokumenty spakowane do folderu zip). W zakresie przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy,
zainstaluje, uruchomi i przeprowadzi konfigurację aparatury medycznej oraz przeprowadzi szkolenie personelu
zamawiającego w zakresie obsługi. Poza dostawą, instalacją, uruchomieniem wraz z konfiguracją rezonansu
magnetycznego oraz przeszkoleniem personelu zamawiającego, przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
niżej wymienionych prac: Opracowanie dokumentacji wykonawczej z nadzorem autorskim pn.: „Przebudowa
pomieszczeń i instalacji koniecznych do wykonania Pracowni Rezonansu Magnetycznego w budynku CALD
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - pow. użytkowa pracowni rezonansu magnetycznego

ok. 153,80 m2” Celem inwestycji jest uzyskanie obiektów szpitalnych spełniających oczekiwania funkcjonalne
Zamawiającego oraz wszelkie standardy techniczne i sanitarne oraz normy i wymagania przepisów.
Przedmiotowa dokumentacja winna zapewnić dostosowanie podlegających przebudowie budynków i obiektów
do wymagań określonych w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.6.2012 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739.) oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów; Opracowanie projektu
wykonawczego. Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót, przeniesie własności
praw autorskich do dokumentacji na rzecz Zamawiającego nastąpi po wykonaniu dokumentacji. Zamawiana
dokumentacja winna być wykonana zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz obowiązującymi normami i aktualnymi warunkami technicznymi oraz
innymi przepisami obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Przebudowa
wewnętrzna segmentu CALD Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na
działce nr. 166/4 obr. 59 jedn. ewid. Podgórze w oparciu o istniejące przyłącza – Projekt zamienny w zakresie
pracowni rezonansu magnetycznego” wykonany przez Biuro Projektów Służby Zdrowia Pro-Medicus Kraków,
ul. Mieszczańska 9A w styczniu 2017 roku, będący załącznikiem do SIWZ, pozwolenie na budowę: Zamówienie
obejmuje przebudowę części budynku Centrum Ambulatoryjnego Leczenia Dzieci Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, pozwolenia na użytkowanie przebudowywanej części budynku (w
tym wszelkie wymagane pomiary w tym również pomiar skuteczności klatki Faradaya oraz rozkład pola
magnetycznego. Zamówienie obejmuje również zakup ujętego w projekcie budowlanym wyposażenia meblowo-
gospodarczego oraz innego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zakup wyposażenia winien
być poprzedzony wcześniejszym uzgodnienie właściwymi służbami szpitala.

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
Wartość bez VAT: 5 244 165.65 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.09.01.00-00-0247/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 PLN (słownie: sto 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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Nie dotyczy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy na zasadach i w zakresie dotyczącym:
a) Zmiany terminu realizacji – w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności
pod warunkiem, że mają one wpływ na te terminy:
— opóźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych leżących po stronie
producenta aparatury medycznej,
— wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac modernizacyjnych pomieszczeń Pracowni
Rezonansu Magnetycznego celem dostosowania do wymogów producenta w zakresie montażu urządzenia,
wystąpienia nagłego, niezależnego od stron zdarzenia zewnętrznego (siła wyższa).
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalą nowe terminy umowne, z tym, że zakres zmian musi być
powiązany i proporcjonalny do przyczyny, która je spowodowała;
b) Zmiany przedmiotu umowy – w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji
zaoferowanego przez wykonawcę przedmiotu, aktualizacji rozwiązań projek

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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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: 26/10/2018
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: 26/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, pok. 2H06b, ul. Wielicka 265,
30-663 Kraków, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dalszej kolejności Zamawiający poda: nazwy/firmy wykonawców,
ich adresy, wartość poszczególnych ofert.

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:

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 

mailto:odwolania@uzp.gov.pl


Dz.U./S S169
04/09/2018
384338-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 6

04/09/2018 S169
https://ted.europa.eu/
TED

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

6 / 6

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:
31/08/2018

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

