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RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 Radom, ul. Lekarska 4
Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia
przetargi.rszs.radom.regiony.pl; zampubl@rszs.regiony.pl
NIP: 796-00-12-187
tel.: 48 361-52-83
REGON: 000315086
fax.: 48 361-52-13
Znak sprawy: RSS/ZPFSiZ/P-41/2015

Radom, dnia 11.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości powyżej 207.000 Euro
(tablica ogłoszeń, strona internetowa)

Sekcja I: Instytucja Zamawiająca
I.1) Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny; 26-610 Radom, ul. Lekarska 4, woj. Mazowieckie; tel. + 48
48 361-52-83, 361-52-13; e-mail: zampubl@rszs.regiony.pl;
Adres do korespondencji:
Radomski Szpital Specjalistyczny Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia ; 26-610
Radom, ul. Lekarska 4 /Budynek Przychodni Specjalistycznych i Dyrekcji/
Adresy internetowe: przetargi.rszs.radom.regiony.pl
I.2) Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: zdrowie
I.4) Udzielanie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających;
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup mammografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego realizowany w ramach zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej wraz z adaptacją
pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Dostawy, ul. Tochtermana 1 Radom KOD NUTS: PL 128
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ) – ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej – nie dotyczy
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup mammografu cyfrowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Kod CPV główny: 33111000-1, 45215140-0
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA); nie
II.1.8) Części
To zamówienie jest podzielone na części: nie
Oferty można składać w odniesieniu do – nie dotyczy
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych; nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość zamówienia: 962285,45 PLN
II.3. Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Rozpoczęcie: 06.11.2015
Zakończenie: 10.12.2015
Informacje o częściach zamówienia:
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Sekcja III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1.) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający określa wadium w kwocie: 19.245,70 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście czterdzieści
pięć złotych siedemdziesiąt groszy)
2. Wadium musi być wniesione do dnia 22.10.2015 do godz. 10:30.
rachunek bankowy Zamawiającego: PKO S. A. I o/Radom 30 1240 1789 1111 0000 0777 0652
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i /lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w systemie ratalnym tj.:
1. I rata w kwocie 987.535,35 PLN płatna w terminie do 23.12.2015 r. po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Faktura lub rachunek zostanie wystawiona/y na kwotę równą
wartości przedmiotu umowy określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu i należy ją złożyć w terminie do
15.12.2015.
2. II rata pozostała do zapłaty kwota w terminie do 31.03.2016 r.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: określono
w pkt. III.2.1
III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2.) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą
„spełnia/nie spełnia”.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 1 ustawy pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według metody „ spełnia/ nie spełnia” określonych w pkt. 2
i 3 SIWZ.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art. 24, ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonej wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej według metody spełnia/ nie spełnia.
4. Warunki określone w pkt. 1.1, 2 i 3 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
5. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli
zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i
kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości
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oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich
naprawienia.
6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i
dokumentów wymienionych poniżej.
8. Zamawiający NIE ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:
2.1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2.2) aktualny odpis 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. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia
ofert
2.3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2.4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składnia ofert.
2.5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, ust. 1, pkt. 10 i 11
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:
3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.2-2.4 i 2.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert,
b) zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2.5 i 2.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b) zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
3.2. Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Wykonawca dysponujący zasobami innych podmiotów, które jednocześnie będą wykonywać część
zamówienia - jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26, ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt. 2 i 3.
5. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp należy przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną z zachowaniem sposobu
reprezentacji.
5.1. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
6. Zasady udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
6.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 6.1 składają wspólnie ofertę przy czym:
a). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 1,5 powinny zostać złożone w taki sposób aby wskazywać, że
warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie)
b). oświadczenie lub dokumenty wskazane w pkt. 2,3,6 muszą być złożone osobno przez każdego z
wykonawców.
7. Podwykonawcy
7.1. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do
wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku
takiego oświadczenia Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału
podwykonawców.
7.2. Zmiana podwykonawcy podanego do realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
8. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
8.1) pełnomocnictwo – w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie,
8.2) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
8.3) wypełniony formularz oferty,
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III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą
„spełnia/nie spełnia”.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22, ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zasadą
„spełnia/nie spełnia”.
1.2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na dzień otwarcia ofert na podstawie
złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, że
osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt. 1.1-1.2 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
wspólnie.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1) Oferowane urządzenie musi spełniać parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie opisów lub fotografii
produktów (do wyboru wykonawcy), które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego oraz wypełnionej specyfikacji technicznej.
4.2) Oferowane urządzenie musi być oznakowane znakiem CE i być dopuszczone do obrotu i używania w
placówkach ochrony zdrowia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie aktualnych deklaracji
zgodności, certyfikatów zgodności lub wpisu do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych.
4.3) Dla oferowanego urządzenia Wykonawca ma obowiązek wskazać dostawców części i materiałów, które dla
prawidłowego i bezpiecznego działania wymagają specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub
materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie złożonego wykazu
dostawców części i materiałów.
4.4) Dla oferowanego urządzenia Wykonawca ma obowiązek wskazania podmiotów upoważnionych przez
wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania czynności, które dla prawidłowego i
bezpiecznego działania wyrobu wymagają fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej
obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji,
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wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być
wykonane przez użytkownika. Podmioty te muszą dysponować określonym przez wytwórcę wyrobu zapleczem
technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. Posiadać
określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały dla zatrudnionych
osób oraz odpowiednie procedury i instrukcje wykonywania czynności, o których mowa powyżej. Zatrudniać
osoby posiadające określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców w/w warunku na podstawie złożonego wykazu
podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania w/w czynności.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i
dokumentów wymienionych poniżej.
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć:
1.1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
1.2) oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego należy przedłożyć:
2.1. Wypełnioną specyfikację techniczną
2.2. Opisy lub fotografie produktów (do wyboru wykonawcy), które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
2.3. Aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2.4. Wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych
przez wytwórcę wyrobu.
2.5. Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonania
czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji
oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub
kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez
użytkownika.
Sekcja IV Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury – otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia –
Cena 80% Parametry techniczne 20%
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: RSS/ZPFSZ/P-41/2015
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia – nie
IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.10.2015 do godz. 10:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom – nie dotyczy
IV.3.6) Język, w którym można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –
polski
IV.3.7) minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
W dniach: 60 ( od ustalonej daty składania ofert)
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IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22.10.2015 do godz. 11:00
Miejscowość: Radomski Szpital Specjalistyczny ul. Lekarska 4 26-610 Radom pok. 411
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa
Sekcja VI. Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : nie
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany do umowy:
a. zmiany terminów płatności
b. zmiany podwykonawców na uzasadniony wniosek wykonawcy.
c. zmiany osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę
d. zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy
e. zmiany numeru konta bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy
f. zmiany wynagrodzenia brutto wynikająca z urzędowych zmian w obowiązujących przepisach
podatkowych, tj. zmiana podatku VAT
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie 06.11.2015r. zakończenie 10.12.2015 Przy czym:
Dostawa mammografu i realizacja prac adaptacyjnych z nim związanych do 10.12.2015 r.
Realizacja prac adaptacyjnych związanych z pomieszczeniami dla kriosauny do 18.11.2015 r.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany/przesunięcia terminu realizacji umowy. Zamawiający posiada
środki na sfinansowanie zamówienia z zewnętrznych źródeł finansowania i musi dokonać ich rozliczenia w ściśle
określonym terminie.
VI.4.) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych ; ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; Polska
Tel. +48 224587702, fax. +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań – Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27
ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa; Polska,
tel. +48 224587702, fax. +48 224587700

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: dnia 11.09.2015 pod nr 2015-121968.

Marek Pacyna
…………………………..…………………
podpis osoby upoważnionej

Sporządziła: Anna Skwarczyńska
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