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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283641-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Urządzenia do tomografii
2015/S 154-283641

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska, Lublin 20-442,

POLSKA. Tel.:  +48 817286439. Faks:  +48 817441079. E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.7.2015, 2015/S 134-247202)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33115000, 48000000
Urządzenia do tomografii
Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowego tomografu komputerowego rok produkcji 2015 wraz z instalacją w Zakładzie Diagnostyki
Radiologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,ul. Abramowicka 2, o
parametrach określonych szczegółowo w Załączniku nr 2A do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE.
2) adaptację pomieszczeń pracowni CT na potrzeby nowego tomografu komputerowego,
3) dostawę oprogramowania PACS i RIS wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem
rezonansu magnetycznego (PACS i RIS firmy CGM Polska) oraz aparatem RTG i integracją z posiadanym systemem
Hipokrates firmy Asseco Poland S.A, poprzez stworzenie Systemu Radiologii Cyfrowej Pośredniej. Parametry techniczne
tworzonego Systemu Radiologii Cyfrowej Pośredniej zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 2B do SIWZ –
PARAMETRY TECHNICZNE.
4) demontaż i odkupienie dotychczas użytkowanego w Pracowni tomografu CT DX/i firmy GE komputerowego wraz z
konsolą roboczą/ stacją diagnostyczną, na zasadach określonych w Załączniku nr 6 do SIWZ Projekt umowy.
Zamawiający posiada tomograf komputerowy GE HiSpeed DX/i Nr seryjny: 877431YM7
Typ 2247001-3
producent: GE Healthcare
Data rozpoczęcia eksploatacji: 14.1.2003 r. (dane z paszportu technicznego)
Rok produkcji: 2002 r.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 10.12.2015 roku.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania
i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został przedstawiony w
Rozdziale V pkt 1 SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
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1) poświadczenie, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) conajmniej dwa
zamówienia na:
1) dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem o wartości nie mniejszej niż kwota 2 000
000 PLN,
2) dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz dostawą oprogramowania PACS i RIS
o wartości nie mniejszej niż kwota 2 500 000 PLN.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.8.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
20.8.2015 (9:30)
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawę fabrycznie nowego tomografu komputerowego rok produkcji 2015 wraz z instalacją w Zakładzie Diagnostyki
Radiologicznej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie,ul. Abramowicka 2, o
parametrach określonych szczegółowo w Załączniku nr 2A do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNE.
2) adaptację pomieszczeń pracowni CT na potrzeby nowego tomografu komputerowego,
3) dostawę oprogramowania PACS i RIS wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem
rezonansu magnetycznego (PACS i RIS firmy CGM Polska) oraz aparatem RTG i integracją z posiadanym systemem
Hipokrates firmy Asseco Poland S.A, poprzez stworzenie Systemu Radiologii Cyfrowej Pośredniej. Parametry techniczne
tworzonego Systemu Radiologii Cyfrowej Pośredniej zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 2B do SIWZ –
PARAMETRY TECHNICZNE.
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do dnia 10.12.2015 roku.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,dat wykonania
i podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (załącznik nr 7 do SIWZ).
Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku, którego opis sposobu dokonania oceny został przedstawiony w
Rozdziale V pkt 1 SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, lub
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:
1) jedno zamówienie na dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem o wartości nie
mniejszej niż kwota 2 000 000 PLN
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oraz
2) jedno zamówienie na dostawę tomografu komputerowego wraz z jego instalacją i uruchomieniem oraz dostawą
oprogramowania PACS i RIS o wartości nie mniejszej niż kwota 2 500 000 PLN lub jedno zamówienie na dostawę
tomografu komputerowego oraz jedno zamówienie na dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania PACS i RIS o
wartości obu zamówień nie mniejszej niż kwota 2 500 000 PLN.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
31.8.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
31.8.2015 (9:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


