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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273166-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Łuków: Jednostki rezonansu magnetycznego
2021/S 104-273166

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Adres pocztowy: ul. A. Rogalińskiego 3
Miejscowość: Łuków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 21-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Stadnik
E-mail: zp@spzozlukow.pl 
Tel.:  +48 257989074
Faks:  +48 257989074
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.lukow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://portal.smartpzp.pl/spzozlukow/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej
Numer referencyjny: 5/21

II.1.2) Główny kod CPV
33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawa rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem 
infrastruktury technicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji – parametry techniczno – 
funkcjonalne oraz załącznik 2a do specyfikacji - położenie pracowni rezonansu magnetycznego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
44211100 Budynki modułowe i przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Wymogi ogólne do przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyposażenia i aparatury medycznej, która:
1) musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w tym samym roku co dostawa aparatu do Zamawiającego, 
kompletny, oznakowany i po zainstalowaniu gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i 
inwestycji,
2) musi być nieużywany – tzn. niebędący przedmiotem wystaw i prezentacji, rekondycjonowany, wolny od wad 
fizycznych i prawnych,
3) spełniać właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do 
użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej,
4) posiadać deklarację wyrobu medycznego i certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną zgodności (znak 
CE), w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
5) musi gwarantować bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewniać wymagany 
poziom świadczonych usług medycznych.
6) w dniu złożenia oferty nie był przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
7) posiada kody serwisowe, które będą udostępnione Zamawiającemu po okresie gwarancji lub pozbawiona 
jest blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych 
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lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez 
Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
8) zostanie zintegrowana z istniejącymi systemami szpitalnymi posiadanymi przez Zamawiającego, zgodnie z 
załącznikiem nr 2 do SWZ (jeżeli dotyczy),
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dla wskazanych przez Zamawiającego jego pracowników 
szkolenia w miejscu instalacji w języku polskim w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji przedmiotu 
umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wymaganych przeglądów technicznych 
i konserwacji przedmiotu umowy w terminach wynikających z postanowień przepisów prawa zgodnie z 
zaleceniami producenta i w zakresie przez niego wskazanym. W pełnym zakresie.
Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi oraz dostawą, uruchomieniem i instalacją urządzeń 
objętych zamówieniem zrealizowane zostaną przez osoby wykwalifikowane, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i bezpieczeństwa.
Wykonawca powinien przedstawić koncepcje projektu zabudowy modułowej pracowni rezonansu 
magnetycznego, zgodnej z położeniem budynku oraz jego bryłą wskazaną w rysunku stanowiącym załącznik nr 
2a do SWZ (wymaga uzgodnienia z Zamawiającym na etapie potwierdzenia wyboru projektu).
Wykonawca powinien opracować projekt budowlano – wykonawczy wraz z przygotowaniem kompletu 
dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę, celem złożenia ich przez Zamawiającego 
do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej dla otrzymania pozwolenia na budowę. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć zamawiającemu parametry do przygotowania 
płyty fundamentowej/utwardzenia do posadowienia budynku modułowego, jak również umiejscowienia i 
wymagań technicznych niezbędnych przyłączy (media: prąd, woda, kanalizacja, niskie napięcia), a także 
przekazać Zamawiającemu parametry wykonania otworu do połączenia z istniejącym budynkiem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne i funkcjonalne (jakość) / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: długość okresu gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
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.2.13) 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 nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
a) minimum jedną dostawę, polegającą na dostawie i instalacji rezonansu magnetycznego o wartości co 
najmniej 2 500 000 PLN.
4.2 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
a) minimum jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym tj. Wykonał co 
najmniej jedną zabudowę kontenerową z przeznaczeniem na sprzęt medyczny typu rezonans, tomograf lub 
aparat rtg o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.
4. 3 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca 
musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami 
zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej 
powierzone:
a) pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami konstrukcyjno-
budowlanymi (zgodnie z ustawą - Prawo budowlane) bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącą do 
właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz minimum 2-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika 
budowy
Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 
12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub dostaw wykonywanych 
wspólnie z innymi wykonawcami wykaże, że bezpośrednio uczestniczył w wykonaniu robót budowlanych i 
dostaw o którym mowa w pkt 4.1 i 4.2.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 24/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/06/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
SPZOZ w Łukowie, ul. Rogalińskiego 3, Sekcja zamówień publicznych, pok. 03.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 60 000 (sześćdziesiąt 
tysięcy złotych). Podstawy wykluczenia z postępowania zostały określone w pkt VII SWZ. Wymagane 
dokumenty i oświadczenia zostały określone w pkt VIII SWZ.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie posiadać polisę OC lub innego dokumentu 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę: 
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł 00/100 gr.).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587777

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2021
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