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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152777-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Meble medyczne
2018/S 069-152777

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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: dzp@dco.com.pl 
Faks:  +48 713689581
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: www.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:
Dostawa mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety: –
Pakiet 1 – dostawa mebli do Pracowni Endoskopowej, – Pakiet 2 – dostawa mebli do Oddziału Urologii.
Numer referencyjny: ZP/PN/24/18/LAM/AW

II.1.2) Główny kod CPV
33192000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@dco.com.pl
www.dco.com.pl
www.dco.com.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa mebli medycznych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 pakiety: –
Pakiet 1 – dostawa mebli do Pracowni Endoskopowej,
– Pakiet 2 – dostawa mebli do Oddziału Urologii.

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
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 1 – dostawa i montaż mebli medycznych do Pracowni Endoskopowej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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

II.2.14) Informacje dodatkowe
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych)
8.1.1. Pakiet nr 1 – 1 000,00 PLN (tysiąc złotych),
8.1.2. Pakiet nr 2 – 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych).

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
33192000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet 2 – dostawa mebli medycznych (szafki, stojaki do kroplówek, wózki, łóżka) dla Oddziału Urologii.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas naprawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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

II.2.14) Informacje dodatkowe
8.1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych)
8.1.1. Pakiet nr 1 – 1 000,00 PLN (tysiąc złotych),
8.1.2. Pakiet nr 2 –2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych).

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki dopuszczalności zmian w umowie opisane we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/05/2018
Czas lokalny: 11:00

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: 17/05/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro,
salakonferencyjna.

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. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi następujące dokumenty dotyczące
potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP:
a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego wyrobu wydany przez jednostkę notyfikowaną
– z tym zastrzeżeniem, że do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach
medycznych deklaracja zgodności jest obligatoryjnie wymagana,
b) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów
medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia
o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru
winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu), a w przypadku oferowania wyrobów
medycznych, które nie były jeszcze wprowadzone na teren RP – oświadczenie Wykonawcy dla wyrobów
medycznych, o zobowiązaniu się do dostarczenia wraz z dostawą wyrobów medycznych, właściwych
dokumentów opisanych powyżej.
Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem,
dlaczego wpisowi nie podlega.
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c) atesty lub inne świadectwa dopuszczenia do obrotu wydane przez Państwowy Zakład Higieny lub inne
uprawnione instytucje – dotyczy Pakietu Nr 1
d) Dla Pakietu 1 i Pakietu 2 (za wyjątkiem pozycji 5 i 6) Deklaracja Wykonawcy potwierdzająca, że oferowane
produkty, jeżeli nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107
poz. 697 ze zmianami) to procesy nadzorowania ich wytworzenia, montażu i nadzoru w trakcie eksploatacji
są zgodne wymaganiami określonymi w dyrektywie Unii Europejskiej 93/42 EWG; Na tę okoliczność należy
dołączyć:
— Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów
zgodnie z wymaganiami,
— Certyfikat ISO 13485:2003 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system
zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.
2. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży odpowiednie katalogi
producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów,
foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające
spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 6a – 6b do SIWZ.
Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże
parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3
ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym należy przedłożyć dokument (y) wraz z
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych
przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o
złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.

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:
06/04/2018


