Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.attis.com.pl

Warszawa: Usługi serwisowe aparatury rtg w podziale na 2 części
Numer ogłoszenia: 378106 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
Sp. z o.o. , ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3211470, faks
22 3211406.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.attis.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi serwisowe aparatury
rtg w podziale na 2 części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu obsługi serwisowej
aparatu rtg firmy PHILIPS Bucky DIAGNOST i aparatury rtg firmy SIEMENS polegającej
na przeglądach, które stanowią wyposażenie pracowni Rtg znajdującej się w Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. pn. Usługi serwisowe
aparatury rtg w podziale na 2 części, Nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/U/24/14.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie odrębne części: część nr 1 - aparat rtg
firmy PHILIPS Bucky DIAGNOST; część nr 2 - aparatura rtg firmy SIEMENS. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje w zależności od poszczególnej części wykonanie
przeglądów okresowych i przeglądów technicznych oraz napraw wraz z dostawą
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wszystkich części zamiennych. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 6 i 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanego dalej SIWZ),
zwanej w dalszej części OPZ. Załącznik ten będzie załącznikiem do umowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
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oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do SIWZ).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
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części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularza Oferty, złożonego na odpowiednim druku stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ, 2) Potwierdzony opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 i/lub 7 do
SIWZ w zależności od wyboru części. UWAGA!!! Dokumenty określone w pkt. 1) i 2)
stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
•

1 - Cena - 90

•

2 - czas reakcji na zgłoszenie - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania ewentualnych istotnych zmian
postanowień zawartej Umowy: 1) Zmiana wynagrodzenia - jeżeli: a) w razie zmiany stawki
podatku od towarów i usług po zawarciu Umowy, dla stron wiążąca będzie stawka VAT
obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest
akceptowana przez strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, b) zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności dotyczy obniżenia ceny
(wynagrodzenia).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.attis.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum
Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01401 Warszawa p.184.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa sekretariat p. 196.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: aparat rtg firmy PHILIPS Bucky DIAGNOST.
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat RTG
Philips Bucky Diagnost s/n:377543 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeglądy
okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy
przeglądów uzgadniane z zamawiającym. 2. Kontrola jakości - podczas przeglądów
okresowych. 3. Naprawy na wezwanie z zapewnieniem części zamiennych i
komponentów specjalnych (tj. lamp rentgenowskich), dostawy materiałów
niezbędnych do przeprowadzania przeglądów i modyfikacji. 4. Czas reakcji na
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zgłoszenie nie może wynosić więcej niż 48 godzin liczonych od godziny w której
zostało dokonane zgłoszenie telefoniczne..
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
•

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Czas reakcji na zgłoszenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: aparatura rtg firmy SIEMENS..
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz
aparatury: 1. Zestaw RTG Sireskop CX s/n: 1567 2. Przewoźny RTG Siremobil
Compact s/n: 1070 3. Mammograf Mammomat 3000 s/n: 12000 4. Mammograf
Mammomat 1000 s/n: 12192 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przeglądy okresowe
- interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów
uzgadniane z zamawiającym. 2. Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych. 3.
Naprawy na wezwanie z zapewnieniem części zamiennych i komponentów
specjalnych (tj. lamp rentgenowskich). Dostawy materiałów niezbędnych do
przeprowadzania przeglądów i modyfikacji aparatów mammograficznych i rtg. 4.
Naprawy na wezwanie bez zapewnienia części zamiennych aparatów Sireskop CX i
Siremobil Compact oraz wystawienie kosztorysu ewentualnych napraw tych aparatów,
które wykraczają poza usługi serwisowe i przeglądy techniczne. 5. Czas reakcji na
zgłoszenie nie może wynosić więcej niż 48 godzin liczonych od godziny w której
zostało dokonane zgłoszenie telefoniczne..

•
•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
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