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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
ul. Nowowiejska 27
Warszawa
00-665
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Bachańska
Tel.: +48 221165359
E-mail: dzp@szpitalnowowiejski.pl
Faks: +48 221165355
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalnowowiejski.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitalnowowiejski.pl
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, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie z preliminarzem zakupu
pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów
Numer referencyjny: 13/DZP/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów
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Szpitalnych” w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia).
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr 11//UMWM/02/2017/NW-I-I/D
zawartej w dniu 13 lutego 2017 i zawartymi do niniejszej umowy Aneksami.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30232110
32000000
32324600
32550000
30200000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul.
Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów
Szpitalnych” w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Pakietu nr 1.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia: 20 dni, licząc od daty poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy, przez co Zamawiający
rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w danym oddziale, w których nastąpi dostawa i
montaż przedmiotu umowy.
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30.11.2019 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000
33193000
34911100
34328300
34928480
39299300
39515410
39515100
44410000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul.
Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla oddziału III, IV, V zgodnie
z preliminarzem zakupu pierwszego wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja Oddziałów
Szpitalnych” w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Pakietu nr 2.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wyznacza termin wykonania zamówienia: 20 dni, licząc od daty poinformowania Wykonawcy
przez Zamawiającego o możliwości przystąpienia do wykonania przedmiotu umowy, przez co Zamawiający
rozumie możliwość udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń w danym oddziale, w których nastąpi dostawa i
montaż przedmiotu umowy.
Maksymalny termin realizacji zamówienia to 30.11.2019 r.

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 określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone są w projekcie umowy, która stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

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

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 078-173443

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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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: 05/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa, Dział Zamówień Publicznych, pok. nr 103G - budynek G

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:
1.Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do SIWZ
zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pkt 3 SIWZ,
b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ).
c) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy (opis przedmiotu zamówienia) (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).
d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym
rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty
wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez
mocodawcę.
e) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 18 SIWZ. Wadium w wysokości łącznej 11.700,00 zł,
w tym na pakiet nr 1: 4.300,00 zł, pakiet nr 2: 7.400,00 zł.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta wraz z
opisami technicznymi w języku polskim (w przypadku składania oferty na Pakiet nr 1 potwierdzające opisane
przez Zamawiającego parametry techniczne), b) w przypadku gdy dokumenty, o których mowa w lit. a) dla
Pakietu nr 1, nie zawierają danych pozwalających na weryfikację wszystkich wymagań określonych przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowo odrębne
oświadczenie o spełnieniu danego wymagania przez oferowane urządzenie wg wzoru stanowiącego załącznik
nr 6 do SIWZ, c) wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net dla procesora w zestawach komputerowych poz. 7 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) w pakiecie nr 1 - potwierdzający
spełnienie wymogów SIWZ - osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5840 punktów, d) deklaracja
zgodności CE - dotyczy pozycji 1, 2, 3, 5, 6, 7 formularza asortymentowo - cenowego (opisu przedmiotu
zamówienia) w pakiecie nr 1.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia):
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a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, b)
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i
opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
sporządzone wg wzoru stanowiącego zał nr 4 do SIWZ.
5. Dokumenty podmiotów zagranicznych - zgodnie z zapisami w pkt 15.4 SIWZ.
6. Zwolnienie Wykonawcy z obowiązku złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w SIWZ - zgodnie z
zapisami w pkt 15.5 SIWZ.
7. Zasady wspólnego ubiegania się o zamówienie - zgodnie z zapisami w pkt 13 SIWZ.
8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 9.Obowiązki informacyjne, stosownie do art.13 ust. 4 lub art.14 ust.5
RODO wypełnione są i opisane w zał nr 7 do SIWZ
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587701
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Szczegółowe kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 - 197 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. poz. 1579 z późn. zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2018

