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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242330-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Ełk: Urządzenia do tomografii
2012/S 145-242330

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
ul.Baranki 24
Osoba do kontaktów: Tomasz Formejster
19-300 Ełk
POLSKA
Tel.:  +48 876219650
E-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
Faks:  +48 876219633
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.promedica.elk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie 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:
Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego dla „Pro-Medica” w
Ełku Sp. z o.o.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Dzierżawa
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: „Pro-
Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242330-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
www.promedica.elk.com.pl
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19-300 Ełk
Kod NUTS PL623

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

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie min. 16 rzędowego nowego tomografu
komputerowego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w konfiguracji opisanej szczegółowo w załączniku nr 1 -
Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń Zamawiającego
oraz wykonaniem testów akceptacyjnych aparatury.
2.Tomograf umożliwiający wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego:
a) badanie mózgowia,
b) badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami
narządów tych obszarów anatomicznych,
c) badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku
min. do 150 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów,
d) diagnostykę onkologiczną narządów wieńcowych i płuc
e) diagnostyka zatorowości płucnej i innych patologii płuc w tym POChP i rozedmy.
3.Zakup realizowany jest w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn.:”Zakup aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych”.
4.Miejscem dostawy, instalacji i uruchomienia jest „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk;
Zakład Diagnostyki Obrazowej w pomieszczeniach opisanych w załącznikach nr.2 i 3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33115000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 56 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł
00/100)
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3.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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74 2030 0045 1110
0000 0103 8710 do terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy za zrealizowanie przedmiotu zamówienia według ceny
podanej w ofercie przetargowej na podstawie wystawionej, końcowej faktury VAT. Podstawą do wystawienia
faktury będzie podpisanie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 projektu
umowy.
2.Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie 30 dni,
licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1)W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące
warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego
przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć
do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do
zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców
występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu
określonego na wykonanie zamówienia.
2)Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za
zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z
oryginałem" na każdej stronie dokumentów i oświadczeń.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
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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: 1.O udzielenie Zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale VI pkt. 1.a).
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich
trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej jedno zamówienie:
odpowiadające rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia tj.:dostawa i instalacja
oraz uruchomienie min.16-rzędowego tomografu komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000
000,00 zł. Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI ust.1 pkt b) SIWZ.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
Należy złożyć oświadczenie wymienione w SIWZ rozdziale VI pkt. 1.a).
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca musi złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, w których
posiada rachunek,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie
mniejszą niż 500 000,00 PLN. Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI pkt.1 pkt c) SIWZ.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły:
spełnia/nie spełnia.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
a)Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień
publicznych; (załącznik nr.5 do SIWZ)
b)Wykaz min. 1 wykonanej dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały
wykonane należycie;
c)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości co najmniej – Pakiet I - 100 000,00 zł; Pakiet II - 200 000,00 zł; Pakiet III - 100 000,00 zł; Pakiet IV -
600 000,00 zł; wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24. Ustawy.(załącznik
nr.5 do SIWZ)
2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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 -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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 ofert.
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 ofert.
3. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym
wymaganiom. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy
przedłożyć:
1)Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały firmowe producenta sprzętu, na których będą zawarte
wyczerpujące informacje dotyczące oferowanego sprzętu.
2)Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. Deklaracja Zgodności oraz Certyfikat
Jednostki Notyfikowanej.
3)Uzupełniony załącznik nr.1 - zestawienie parametrów granicznych sprzętu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi
złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, w których posiada
rachunek,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 500
000,00 PLN. Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w
Rozdziale VI pkt.1 pkt c) SIWZ.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły:
spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a)Informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
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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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
2. Ocena techniczna. Waga 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:
3585/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.9.2012 -
15:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20.00 PLN
Warunki i sposób płatności: Niniejszą SIWZ można pobrać za odpłatnością 20 zł + VAT + opłata pocztowa w
siedzibie zamawiającego „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o. ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pokój 027/A. Pobranie
SIWZ ze strony internetowej jest bezpłatne.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.9.2012 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których 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)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 4.9.2012 - 11:00
Miejscowość:
Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.; ul. Baranki 24; 19-300 Ełk;pok. 027/A.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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
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VI.3) Informacje dodatkowe
Zakup realizowany jest w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania pn.:”Zakup aparatury
diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów” w ramach programu zdrowotnego „Narodowy program
zwalczania chorób nowotworowych”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.7.2012


