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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617824-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Urządzenia medyczne
2019/S 249-617824
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 58-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
E-mail: bernard.jach@zdrowie.walbrzych.pl
Tel.: +48 746489941
Faks: +48 746489700
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://bip.zdrowie.walbrzych.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych

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 systemu do neuronawigacji”
Numer referencyjny: Zp/73/PN-71/19

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
„Dostawa systemu do neuronawigacji”

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:
Siedziba Zamawiającego: ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, POLSKA.

II.2.4)

Opis zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa nawigacji neurochirirgicznej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu
Uwagi i objaśnienia:
• - Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie
stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
• - Parametry o określonych warunkach liczbowych („=>” lub „<=”) są warunkami granicznymi, których
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość
wymaganą.
• - Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
• - Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019),
nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny
zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest
sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.
• Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem
Neurochirurgii
Po rozstrzygnięciu przetargu.
• Czas dostawy sprzętu – maks. 30 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Każdy dzień
zwłoki
Obarczony karą pienieżną 1 % od wartości brutto sprzętu za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu
zakupionego sprzętu
Parametry Techniczne i Eksploatacyjne
Lp. Opis parametru Parametr wymagany/ wartość Parametr oferowany Zasady oceny (punktacji)
1. 1. NAWIGACJA NEUROCHIRURGICZNA TAK - - Informacje ogólne
1. 2. Dwa przewoźne stanowiska pracy:
— jedno stanowisko: Wózek/Stacja główna do planowania z komputerem pokładowym oraz monitorem
dotykowym 27’’ (rozdzielczość HD) z wysięgnikiem teleskopowym umieszczona na wózku jezdnym. Zestaw
zawiera klawiaturę i myszkę,
— drugie stanowisko: Wózek/Stacja z monitorem dotykowym 27’’ (rozdzielczość HD) z kamerą optyczną.
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Oba wózki łączone jednym kablem komunikacyjno – zasilającym TAK - - 1. 2. 3. TAK, podać Oddzielna punktacja za:
1. 1) rozdzielczość:
Rozdzielczość wymagana – 1 pkt.,
Wyższa niż wymagana – 2 pkt.
1. 2) przekątną ekranu:
Przekątna wymagana – 1 pkt.
Wyższa niż wymagana – 2 pkt.
1. 4. Monitor obsługi (na wózku z kamerą) o minimalnej przekątnej co najmniej 27 [”] TAK, podać przekątna
wymagana – 1 pkt.
Wyższa niż wymagana – 2 pkt.
1. 5. System wykorzystujący do lokalizacji technologię optyczną z możliwością rozbudowy o technologie
elektromagnetyczną do zabiegów neurochirurgicznych z emiterem płaskim umieszczonym na ramieniu
przegubowym TAK - - 1. 6. System nawigacji obsługujący pasywny i aktywny typ nawigowanych narzędzi TAK - - 1. 7. Wózek z monitorem wyposażony w panel podłączeniowy pozwalający podłączyć źródła wideo np.:
mikroskop, endoskop, rentgen, ultrasonograf.
Panel posiadający:
Wejścia:
1x DVI-D
1x Composite (NTSC/PAL)
1x S-Video (NTSC/PAL)
Wyjścia:
1x Złącze HDMI umożliwiające podłączenie np. zewnętrznego monitora
1x DVI-I (cyfrowo-analogowe)
1x niezależne złącze sieciowe do integracji z siecią komputerową szpitala i np. urządzeniami obrazowania
śródoperacyjnego
6 x USB
Wi-fi TAK - - 1. 8. System wyposażony w wysokowydajny komputer z wydajną kartą graficzną, system operacyjnym Ubuntu
(lub równoważny), 64 bit, 1 TB dysk SDD
Komputer wbudowany w wózek z monitorem TAK - - 1. 9. Zestaw kamer do pozycjonowania markerów (nawigowanych narzędzi) w czasie operacji – zasięg min. 120
[cm].
Kamera z celownikiem laserowym do pozycjonowania pacjenta
w........W związku z ograniczeniami w standardowychformularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowyopistechniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja dla wszystkich elementów / Waga: 30,00
Kryterium jakości - Nazwa: Rozdzielczość monitora: / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna ekranu monitora: / Waga: 2,00
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna monitora obsługi (na wózku z kamerą): / Waga: 2,00
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Kryterium jakości - Nazwa: Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online
rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu przez sieć szpitalną PACS: / Waga: 4,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
Główny kod CPV – 33100000-1 – urządzenia medyczne

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:
) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie
zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie
zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:
— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą tj.:
1) posiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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 dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę minimum: 600 000,00 zł. każda z dostaw;.
2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada pozwolenie na
wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Ministra Zdrowia– zgodnie z Ustawą z dnia
06.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019.499),
— na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na
terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175),
— na podstawie opisów, fotografii (katalogi) przedmiotu zamówienia w języku polskim.
Opisy, fotografie (katalogi) mają odzwierciedlać opis przedmiotu zamówienia zgodnego z Załącznikiem nr 1 do
SIWZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2020
Czas lokalny: 08:45

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: 29/01/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka) budynek "D"
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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:
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:
35 000,00 zł
DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 310)
Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać
okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.
Informacje dodatkowe:
• Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
• W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego Santander Bank Polska S.A. O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.
• Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – nr zamówienia – nazwa
Postępowania lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.
• Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest
Załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej.
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Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z
ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Specjalistyczny Szpital im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu
Wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie
Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Tak wnoszone wadium
Powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania
Ofert
Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp,
Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.
Termin związania ofertą - Zamawiający traktuje 1 miesiąc jako 30 dni.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
wsprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
oochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
• inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda
SokołowskiegojestJarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl , tel. 0/74 6489696; Dane osobowe
przetwarzane będąna ........W związku z ograniczeniami w standardowych formularzachsłużących do publikacji
ogłoszeń wDzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dalszy szczegółowy opistechniczny przedmiotu
zamówienia znajdujesię w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania 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. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp
w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
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Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/12/2019
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