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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:453865-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne
2018/S 200-453865
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
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: Jolanta Harłacz-Przestalska
Tel.: +48 713689584
E-mail: dzp@dco.com.pl
Faks: +48 713689583
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

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 aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz dostawa, instalacja i
uruchomienie 3 szt. Stacji edycyjnych dla systemu weryfikacji i zarządzania Radioterapią ARIA firmy
Numer referencyjny: ZP/PN/92/18/LAM/JHP

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Dostawy
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej różnej dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii oraz
dostawa, instalacja i uruchomienie 3 szt. stacji edycyjnych dla systemu weryfikacji i zarządzania Radioterapią
ARIA firmy VARIAN MEDICAL SYSTEMS we Wrocławiu z podziałem na 10 pakietów zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a-i, 2 oraz Arkuszem asortymentowo-cenowym – załącznik nr 1,3.
3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 a-i oraz nr 2 do SIWZ jako wymagane parametry technicznoużytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący
załącznikiem nr 4, 5 do SIWZ „Projekt umowy”.
3.4. Wymagany termin gwarancji dotyczy wszystkich pakietów:
Min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru Końcowego – dotyczy wszystkich pakietów
– (kryterium oceny ofert pakiet nr 10).

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:
Ssak mobilny
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ssak mobilny 2 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Cytowirówka
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

17/10/2018
S200
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 14

Dz.U./S S200
17/10/2018
453865-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4 / 14

Kod NUTS: PL51
II.2.4)

Opis zamówienia:
Cytowirówka 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Urządzenie do wytwarzania torebek
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Urządzenie do wytwarzania torebek SZT. 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wirówka duża
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wirówka duża 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

17/10/2018
S200
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5 / 14

Dz.U./S S200
17/10/2018
453865-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6 / 14

II.2.1)

Nazwa:
UNIT LARYNGOLOGICZNY
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 Procesor wideo ze zintegrowanym źródłem światła LED 1 szt.
2 Wideoendoskop 1 szt.
3 Wózek endoskopowy 1 szt.
4 Monitor medyczny min. 21cali 1 szt.
5 Głowica kamery SD 1 szt.
6 Laryngoskop 1 szt
7 Światłowód min. 3 m 1 szt.
8 Oprogramowanie 1 szt.
9 Stacja lekarska 1 szt.
10 Unit laryngologiczny 1 szt.
11 Fotel laryngologiczny 1 szt.
12 Lampa czołowa 1 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Nr umowy o dofinansowanie: POWR.05.01.00-00-0005/16-00

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Wirówka mała
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wirówka mała 2 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Reduktor ssania z regulacją i filtrem bakteryjnym, Dozownik tlenowy z możliwością podłączenia pojemników
jednorazowych
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Reduktor ssania z regulacją i filtrem bakteryjnym 14szt.
Dozownik tlenowy z możliwością podłączenia pojemników jednorazowych 14 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wózek jezdny do ssaka - model BASIC firmy Medela
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wózek jezdny do ssaka - model BASIC firmy Medela 3 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 25
Kryterium kosztu - Nazwa: TERMIN DOSTAWY / Waga: 15

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
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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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
StacjA edycyjna dla systemu weryfikacji i zarządzania Radioterapią ARIA firmy VARIAN MEDICAL SYSTEMS
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33151000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa, instalacja i uruchomienie 3 szt. Stacji edycyjnych dla systemu weryfikacji i zarządzania Radioterapią
ARIA firmy VARIAN MEDICAL SYSTEMS we Wrocławiu

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CENA / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: PARAMETRY TECHNICZNE / Waga: 38
Kryterium kosztu - Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 2

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 1
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
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Pakiet nr 1 – 370,00 zł, Pakiet nr 2 – 550 zł, Pakiet nr 3 – 1120 zł, Pakiet nr 4 – 710 zł, Pakiet nr 5 – 244 zł,
Pakiet nr 6 – 4600 zł, Pakiet nr 7 – 330 zł, Pakiet nr 8 – 190 zł, Pakiet nr 9 – 120 zł, Pakiet nr 10– 5600 zł.

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
. JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
– JEDZ aktualny na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.11.1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał
składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa
w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
6.11.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy
przesłać na adres email: dzp@dco.com.pl
6.11.3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx,.rtf,.xps, .odt.
6.11.4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów. Plik JEDZ częściowo wypełniony stanowi załącznik
nr 3 do SIWZ.
6.11.5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
6.11.6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie,
w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku
narzędzi na licencji open-source (rekomendowany przez Zamawiającego 7-Zip).
6.11.7. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty – Formularz oferty
(załącznik nr 4 do SIWZ) – składanej w formie pisemnej. Treść oferty powinna zawierać, jeśli to niezbędne,
również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym
programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
6.11.8. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać
oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy. W tytule wiadomości należy
wpisać „JEDZ - ZP/PN/92/18/LAM/JHP”.
6.11.9. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
6.11.10. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
6.11.11. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26
ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
6.11.12. Podpis elektroniczny wewnątrz dokumentu lub jako osobny zewnętrzny plik.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. - 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 2 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartością przedmiotowi
zamówienia. Za zamówienie odpowiadające swym rodzajem i wartością zamawiający uzna dostawę (plus
instalację oraz uruchomienie) dwóch stacji edycyjnych dla systemu Aria o wartości brutto co najmniej 50 000,00
zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) każda lub – jeśli stacje edycyjne nie były osobno fakturowane –
co najmniej dwóch dostaw, w skład których wchodziły stacje edycyjne dla systemu Aria, o wartości co najmniej
100 000,00 zł. (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) każda –dotyczy pakietu nr 10
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże się Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 150 000 pln
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Informacja 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 albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
Zaświadczenie 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, 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. w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy.
Odpis 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.
Oświadczenia wykonawcy:
a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
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należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w spłat tych
należności,
b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego i zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne;
c. o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432).
Wykaz dostaw wg. załącznika nr 9 do SIWZ –wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie określonym w pkt 5.1.2) SIWZ. powyżej. Wykaz winien być sporządzony zgodnie ze wzorem
załącznika SIWZ –dotyczy pakietu nr 10
Dok. potw., że wykonawca jest ubez. od odp cywilnej w zakresie prowadzonej działal. kwotę nie mniejszą niż
150 000 pln
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Opisane we wzorze umowy załacznik nr 4 i 5 do SIWZ

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

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2018
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:
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Polski
IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Dolnośląskie Centrum Onkologii, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, budynek „H” (Przychodnia), III piętro, Sala
Konferencyjna.

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:
Odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), foldery lub
materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie
parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1a-i lub 2 do SIWZ. Brak
potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże
parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26, ust. 3.
W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z
tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych
przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach-dotyczy pakietów nr 1-10
Autoryzacja lub certyfikat producenta systemu Aria lub jego przedstawiciela w jednym z krajów UE i/lub
Szwajcarii, dla Wykonawcy w zakresie handlowym i serwisowym systemu Aria co najmniej na terytorium Polski.dotyczy pakietu nr 10
Autoryzacja lub certyfikat producenta systemu Aria lub jego przedstawiciela w jednym z krajów UE i/lub
Szwajcarii, dla personelu Wykonawcy w zakresie montażu (riggingu) i instalacji oraz serwisu gwarancyjnego i
pogwarancyjnego systemu Aria co najmniej na terytorium Polski. dotyczy pakietu nr 10
W przypadku produktów, oferowanych w ramach przedmiotu zamówienia, będących
Wyrobami medycznymi zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z
2017, poz. 211 tj), Wykonawcy składają jeden z następujących dokumentów:
• w przypadku wytwórców, autoryzowanych przedstawicieli mających miejsce zamieszkania lub siedzibę
na terytorium RP – zgłoszenie wyrobów do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych;
• w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zatrudnienia lub siedzibę na terytorium RP, którzy
wprowadzili na terytorium RP wyroby przeznaczone do użytkowania na tym terytorium – powiadomienie o
tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych;
• dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgłoszenia do Prezesa Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienia Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
• 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 wymienionych powyżej.
Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat zgodności oraz CE - jeśli dotyczy.
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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.
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:
12/10/2018
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