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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352977-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Urządzenia do tomografii
2022/S 125-352977
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o.o.
Adres pocztowy: ul. 500-lecia 23
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
E-mail: a.sulikowska@pcz.net.pl
Tel.: +48 0556460204
Faks: +48 0556460235/325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pcz.net.pl
Adres profilu nabywcy: www.pcz.net.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://pcz.net.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Podmiot leczniczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
Numer referencyjny: PCZ.ZP.07/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wszelkie wymagane parametry techniczne oraz inne szczegółowe wymagania
określono w załączniku (OPZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń Powiatowego
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wszelkie wymagane parametry techniczne oraz inne szczegółowe wymagania
określono w załączniku (OPZ stanowiący załącznik nr 2 do SWZ). Niniejsze zamówienie jest niezbędne
m.in. w celu zwalczania zakażeń i powikłań wywołanych wirusem SARS-CoV2. Realizacja zadania ma na
celu zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla
mieszkańców powiatu malborskiego i okolic w stanie zagrożenia epidemicznego, zatem niniejsze zamówienie
jest niezbędne dla ochrony zdrowia publicznego. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony
do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z
ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1565). Zaoferowany sprzęt musi
posiadać niezbędne atesty, certyfikaty CE i deklaracje zgodności.

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

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2022
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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 3 000
000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2
świadczenia polegające na dostawie tomografu komputerowego do podmiotów leczniczych o charakterze
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia z potwierdzeniem należytego wykonania umowy o wartości co
najmniej 2 500 000,00 zł każda (referencje lub potwierdzenie należytego wykonania umowy), z zastrzeżeniem,
że min. jedna z dostaw musi obejmować swoim zakresem również adaptację pomieszczeń. Wystarczy podać
minimalną liczbę (2 dostawy) spełniającą stawiany warunek.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia Zamawiający, postanowił skrócić termin składania ofert do
15 dni, ponieważ rozstrzygnięcie ww. postępowania i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z
zachowaniem podstawowego 30 dniowego terminu składania ofert (zgodnie z art.138 ust.1) mogłoby skutkować
niegospodarnością Zamawiającego. Ostatni przegląd techniczny tomografu będącego na wyposażeniu
Zamawiającego wskazuje na możliwość wymiany lampy w najbliższym czasie. Wysoki koszt wymiany lampy
w tomografie komputerowym jest nierentowny i niezasadny w sytuacji chęci dokonania zakupu nowego
sprzętu. Awaria dotychczasowego sprzętu i zachowanie terminów określonych w ustawie mogłyby znacznie
utrudnić dostęp do badań z zakresu tomografii i nie zapewnić ciągłości badań niezbędnych do leczenia
hospitalizowanych pacjentów. Taka sytuacja mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów, a skrócenie terminu
do 15 dni na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność

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: 14/07/2022
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: 11/10/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dział IX)

VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2022
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