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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67084-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
2017/S 037-067084

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki
Tel.:  +48 713689585
E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zamowienia.dco.com.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
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA (VMS) i sprzętu
pomocniczego w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfel.
Numer referencyjny: ZP/PN/11/17/LZE

II.1.2) Główny kod CPV
50421000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:wreczycki.a@dco.com.pl
www.dco.com.pl
http://www.zamowienia.dco.com.pl/
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II.1.4) Krótki opis:
Obsługa serwisowa sprzętu do teleradioterapii firmy Varian Medical Systems, USA (VMS) i sprzętu
pomocniczego w Zakładzie Radioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu, pl. Hirszfelda
12, Wrocław oraz w Filii Zakładu Radioterapii DCO w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 i w Filii Zakładu Radioterapii
DCO w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 – z podziałem na trzy pakiety.

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
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET nr 1 – sprzęt f-my Varian Medical Systems, USA.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość i doświadczenie personelu serwisu / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Czas fizycznego rozpoczęcia naprawy przez inżyniera serwisowego / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2017
Koniec: 05/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu okresu realizacji możliwy przetarg na serwis używanego przez Zamawiającego sprzętu.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
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Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET nr 2 – sprzęt f-my BrainLab AG, Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość i doświadczenie personelu serwisu / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Czas fizycznego rozpoczęcia naprawy przez inżyniera serwisowego / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2017
Koniec: 05/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu niniejszego serwisu.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50421000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET nr 3 – sprzęt f-my IBA Dosimetry AG, Niemcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ilość i doświadczenie personelu serwisu / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Czas fizycznego rozpoczęcia naprawy przez inżyniera serwisowego / Waga: 5
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/05/2017
Koniec: 05/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Po zakończeniu niniejszego serwisu.

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

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:
1. Dotyczy Pakiet nr 1 – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie aktualnego zezwolenia Prezesa
Państwowej Agencji Atomistyki (art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z
2007 nr 42 poz. 276) dla Wykonawcy w zakresie serwisowania:
— akceleratorów liniowych Clinac i TrueBeam
— symulatorów rtg Acuity
— systemu rtg OBI dla akceleratorów liniowych Clinac / TrueBeam
— afterloader'ów HDR Gammamed plus iX oraz źródeł radioaktywnych do nich.
Celem wykazania spełnienia ww warunku należy dostarczyć: Aktualne (na dzień upływu terminu składania
ofert) zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki dla Wykonawcy w zakresie serwisowania sprzętu
stanowiącego przedmiot usług – art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z
2007 nr 42 poz. 276).
Brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania w przypadkach przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23
oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.
Dokumenty i oświadczenia:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona,dozłożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następującychoświadczeń lub dokumentów:
1. W odniesieniu do braku podstaw do wykluczenia:
1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dokument może być
wystawiony po dacie wezwania wskazanego w pkt 5.7. SIWZ);
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1.2. 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;
1.3. 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 albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
1.4. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016r. poz. 716).
1.6. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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;
1.7. 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie zdolności finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
tj. wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę
Pakiet nr 1 minimum 10 mln zł
Pakiet nr 2 minimum 1 mln zł
Pakiet nr 3 minimum 1 mln zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykaz- załącznik nr 7 do SIWZ – wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców.
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2. Poświadczenie/-a potwierdzające, że usługa/-y została/-y wykonana/e należycie, z tym, że w odniesieniu do
nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
LUB
3. Oświadczenie wykonawcy-jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże doświadczenie rozumiane jako należyte wykonanie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – co najmniej:
a) Pakiet nr 1 – 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie
odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie akceleratora liniowego do
radioterapii o wartości usługi min. 1 mln. zł. brutto.
b) Pakiet nr 1 – 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie
odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie symulatora rtg do radioterapii o
wartości usługi min. 100.000 PLN brutto.
c) Pakiet nr 1 – 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie
odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie afterloader'a HDR do radioterapii o
wartości usługi min. 100.000 PLN brutto.
d) Pakiet nr 2 – 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie
odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie systemu iPLAN do radioterapii o
wartości usługi min. 100.000 PLN brutto.
e) Pakiet nr 3 – 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za zamówienie
odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna serwisowanie sprzętu do dozymetrii do
radioterapii o wartości usługi min. 50.000 PLN brutto.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy i dopuszczalnych zmian w umowie opisano we wzorze umowy – załącznik nr 4
doSIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/03/2017
Czas lokalny: 12:15

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Luty 2019.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawcy potwierdzą zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy spełnianie przez oferowane dostawy wymagań
Zamawiającego w zakresie:
Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi na wezwanie Zamawiającego następujące
dokumenty stanowiące upoważnienie dotyczące poniższego sprzętu:
Pakiet nr 1
— akceleratorów liniowych Clinac i TrueBeam i ich opcji wyposażenia tj. MLC80/MLC120/MLC-HD120, Portal
Vision, OBI, Rapid Arc, RPM Respiratory Gating
— symulatorów rtg Acuity i ich opcji wyposażenia tj. CBCT
— systemu weryfikacji i zarządzania oraz obrazowego dla radioterapii Aria
— systemu planowania leczenia radioterapii Eclipse
— stacji lekarskich do konturowania i planowania radioterapii Soma Vision
— afterloader'ów HDR Gammamed plus iX
— źródeł radioaktywnych do w/wym afterloader'ów
— systemu planowania leczenia brachyterapii BrachyVision
firmy Varian Medical Systems, USA
Pakiet nr 2
— systemu iPLAN z mikrokolimatorem MLC f-my Brain Lab AG, Niemcy
Pakiet nr 3
— sprzętu dozymetrycznego f-my IBA Dosimetry AG, Niemcy
dla Wykonawcy do wykonywania przez niego fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub
doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji,
kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679 z późń. zm.):
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a) autoryzacja/e dla Wykonawcy wydana przez producenta (lub jego przedstawiciela w UE) w zakresie
serwisowym na terytorium Polski sprzętu wymienionego powyżej
b) autoryzacja /e dla personelu Wykonawcy wydana przez producenta (lub jego przedstawiciela w UE) do
wykonywania na terytorium Polski w czynności serwisu sprzętu wymienionego powyżej
UWAGA- Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji z Załącznika 1 do SIWZ dotyczy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/02/2017


