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PL-Lublin:  Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

2011/S 152-252536

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ ĄCA

SEKCJA II: PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY  KONTAKTOWE
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zak
ul. Abramowicka 2 
Do wiadomości: Agnieszka Piotrowska 
20-442 Lublin 
POLSKA 
Tel. +48 817286439 
E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl 
Faks +48 817441079
Adresy internetowe  
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.snzoz.lublin.pl
Więcej informacji  można uzyska ć pod adresem:  jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego 
Systemu Zakupów) mo żna uzyska ć pod adresem:  jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty  lub wnioski o dopuszczenie do udzia łu w post ępowaniu nale ży przesy
punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI  ZAMAWIAJ ĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA
Inne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Zdrowie 
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu  przez instytucj ę zamawiaj ącą

Dostawa aparatu rezonansu magnetycznego. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz  lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji d ostaw lub 

Dostawy 
Kupno 
Główne miejsce realizacji dostawy ul.Abramowicka 2, 20-442 Lublin, POLSKA.
Kod NUTS PL314

II.1.3) Ogłoszenie  dotyczy
Zamówienia publicznego 

II.1.4) Informacje na temat umowy  ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub  zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. dostawa aparatu rezonansu magnetycznego wraz z dodatkowym wyposażeniem zgodnie z za
Zestawienia parametrów granicznych, 
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SEKCJA III: INFORMACJE O  CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TEC HNICZNYM

2. wykonanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni RM usytuowanej w przyziemiu budynku 
się ze sterowni, pracowni rezonansu, poczekalni z umywalką, pomieszczenia technicznego, wc dla pacjentów, wc dla 
personelu, ciągów komunikacyjnych, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacj
wyposażone są w wykładzinę antyelektrostatyczną w pomieszczeniu rezonansu, w pozosta
wykładzina PVC, osprzęt hydrauliczny, stolarka drzwiowa, tynki i malowane. Niezb
a) wszystkie roboty budowlane adaptacyjne związane z instalacją aparatu rezonansu magnetycznego zgodnie z 
wymaganiami producenta rezonansu, 
b) rozbiórka ściany zewnętrznej i ścianek działowych w celu wprowadzenia aparatu rezonansu magnetycznego oraz
ponowny wymurowanie, roboty wykończeniowe, 
c) wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach pracowni RM zgodnie z wymaganiami 
producenta rezonansu, 
d) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej w zakresie niezbędnym do uruchomienia i pracowni
e) uruchomienie pracowni RM (montaż i instalację dostarczonego aparatu rezonansu magnetycznego), wykonanie 
wymaganych pomiarów pola elektromagnetycznego, odpowiednie oznakowanie stref i przekazanie
f) przeszkolenie personelu technicznego, średniego i lekarskiego w obsłudze aparatury, oprogramowania
diagnostycznych, wyposażenia wraz z wydaniem stosownych zaświadczeń / certyfikatów.
Prace adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni RM muszą być wykonane zgodnie z obowi
przepisami BHP, p.poż., sztuką budowlaną, prawem budowlanym i innymi znajduj
Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie Zamawiają
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. 
3. informatyzacja Zakładu Diagnostyki Radiologicznej 
— instalacja niezbędnego oprogramowania PACS i RIS dla prawidłowego funkcjonowania
zgodnie z załącznikiem nr 2 - Zestawienia parametrów granicznych. 

II.1.6) Wspólny S łownik Zamówie ń (CPV)
33113000, 45215143, 45262500, 45310000, 45311100, 45311200, 45324000

II.1.7) Zamówienie jest obj ęte Porozumieniem w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)
Nie 

II.1.8) Podzia ł na części
Nie 

II.1.9) Dopuszcza si ę sk ładanie  ofert wariantowych
Nie 

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES  ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielko ść lub  zakres

Powyżej 193 000,00 EUR. 
II.2.2) Opcje

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB  TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 80 (od udzielenia zamówienia): 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i  gwarancje

70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
III.1.2) Główne warunki finansowania  i p łatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

Należność za przedmiot zamówienia zostanie zapłacona przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

III.1.3) Forma prawna, jak ą musi  przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówie nie
Nie dotyczy. 

III.1.4) Inne szczególne warunki,  którym podlega realizacja zamówienia
Nie 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa  wykonawców, w tym wymogi dotycz ące wpisu do rejestru zawodowego lub
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenia zamówienie mog
wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Publicznychoraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ), 
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcze
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzaj
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społ
Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
terminu składania ofert, 
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów o których mowa w pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych p
wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
— w pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4
Dokumenty o których mowa w punkcie 7 podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcze
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 7 podpunkcie b) powinien by
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib
się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawieraj
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorz
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib

III.2.2) Zdolno ść ekonomiczna i  finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Informacja banku, lub Spó
Oszczędnościowo-Kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej ni
składania ofert. 
2. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzaj
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalno
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spe
wykonawcy, którzy wykażą: 
a) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsz
miliony złotych), 
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dział
000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych). 

III.2.3) Zdolno ść techniczna
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SEKCJA IV: PROCEDURA

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
dostawy zostały wykonane należycie. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 
Powyższy warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszcz
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
dostawę aparatu rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem robót budowlanych adaptacyjnych pomieszczenia
wartość dostawy wraz z robotami budowlanymi musi być na poziomie nie mniejszym ni
cztery miliony złotych). 

III.2.4) Zamówienia  zastrze żone
Nie 

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie us ługi  zastrze żone jest dla okre ślonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny  wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzi alnych za wykonanie

usługi

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta 
IV.1.2) Ograniczenie liczby  wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do sk ładania ofert lub do
IV.1.3) Zmniejszenie liczby  wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia  zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria okre
1. Cena. Waga 70 
2. Ocena techniczna. Waga 30 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja  elektroniczna
Nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany  sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą

SZNSPZOZ.N-ZP-372-48/11 
IV.3.2) Poprzednie publikacje  dotycz ące tego samego zamówienia

Nie 
IV.3.3) Warunki uzyskania  specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 15.9.2011 
Dokumenty odpłatne Nie 

IV.3.4) Termin sk ładania ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udzia łu w post ę
16.9.2011 - 09:00 

IV.3.5) Data wys łania zaprosze ń do sk ładania ofert lub do udzia łu zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia

polski. 
IV.3.7) Minimalny okres, w którym  oferent b ędzie zwi ązany ofert ą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8) Warunki otwarcia  ofert

Data: 16.9.2011 - 09:30 
Miejsce 
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SEKCJA VI: INFORMACJE  UZUPEŁNIAJĄCE

Sala Konferencyjna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie 

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ ĄCYM SIĘ
Nie 

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 
Nie 

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za  procedury odwo ławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel. +48 224587801

VI.4.2) Składanie  odwo łań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI
29.1.2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych (tj Dz.U. nr 113 z 2010 r. poz. 759 ze

VI.4.3)Źród ło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat sk ładania odwo łań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 
ul. Postępu 17a 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel. +48 224587801

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO  OGŁOSZENIA:
5.8.2011 
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