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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163795-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Sosnowiec: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2011/S 100-163795

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu
ul. Szpitalna 1
Do wiadomości: Izabela Kańkowska
41-219 Sosnowiec
POLSKA
Tel.  +48 324130131
E-mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
Faks  +48 324130112
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szpital.sosnowiec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Zdrowie
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja
projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór
autorski i inwestorski) i serwisem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce realizacji dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, 41-219
Sosnowiec, POLSKA.
Kod NUTS PL

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163795-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
www.szpital.sosnowiec.pl
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku
tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie projektu osłon przed promieniowaniem
jonizacyjnym, przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
ul. Szpitalnej 1, w tym wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń wskazanych
przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do niniejszej SIWZ tj.: Załącznik nr 7 -
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Załącznik nr 8 - Przedmiary robót, Załącznik
nr 9 – Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych przedmiotu zamówienia. Rysunek pomieszczeń
przeznaczonych do adaptacji na pracownię tomografii komputerowej określa Załącznik nr 10 do niniejszej
specyfikacji.
3. Tomograf komputerowy, urządzenia tomografu oraz urządzenia wchodzące w skład infrastruktury związanej
z funkcjonowaniem tomografu komputerowego, muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez przepisy
prawa i spełniać przewidziane dla nich normy techniczne.
4. Wykonawca dokona adaptacji pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego na pracownię tomografii
komputerowej oraz wyposaży ją w infrastrukturę i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i
użytkowania tomografu komputerowego. Osłony radiologiczne muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzonym
przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną projektem osłon stałych.
5. Przedmiot zamówienia określony w pkt. 1 powinien być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w tym tomograf komputerowy i inne wyroby medyczne powinny być
oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 107, poz.679), a roboty budowlane zamówienia będą realizowane w całości z zastosowaniem materiałów
i urządzeń Wykonawcy, odpowiadających co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane Prawo Budowlane
(tekst jednolity z dnia 17.8.2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z późn. zmian.). Wykonawca ma obowiązek
udokumentowania możliwości zastosowania użytych materiałów w obiektach ochrony zdrowia.
6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane
w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te
materiały i urządzenia.
7. Przedmiot umowy realizowany będzie w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany będzie
do każdorazowego ustalania z Zamawiającym z wyprzedzeniem, godzin pracy sprzętu mechanicznego i
głośnych robót, których wykonywanie może utrudniać prawidłowe funkcjonowanie oddziałów w bezpośrednim
sąsiedztwie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33150000, 45000000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
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II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Powyżej 193 000 EUR.

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w dniach 60 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 82 200,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące
dwieście złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 29.6.2011 r.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PKO.
BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta: 59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 z oznaczeniem: Przetarg znak:
ZZP-2200-34/11 na „Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem
pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i harmonogramem robót, zakup
wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem”.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej po podpisaniu
przez strony protokołu odbioru końcowego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art.
23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2
i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie.
Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
przedłożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczane produkty
odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający uzna za spełnienie tego
wymogu jeżeli Wykonawca dostarczy na każdy asortyment dokumenty dopuszczające zgodne z ustawą z dnia
20.4.2004 r. o wyrobach medycznych Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zmianami tj. certyfikat CE lub
deklaracja zgodności, a w przypadku gdy wyrób medyczny jest wprowadzany po raz pierwszy na terenie Polski
również wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z art. 52 i 54 cytowanej ustawy.
— złożyć katalog, folder lub specyfikacje techniczne, w języku polskim potwierdzające wymagane parametry
techniczno-użytkowe i charakterystykę oferowanego urządzenia.
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Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 7.6.2011 r. w siedzibie.
Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 na wniosek Wykonawców, po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego
terminu z Działem Realizacji Inwestycji tel. +48 324130313 lub +48 324130314.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy
Pzp do 20 % zamówienia podstawowego w zakresie dostaw dodatkowego oprzyrządowania tomografu
komputerowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
7/ 17 ENOTICES_szpital_sc 19/05/2011- ID:2011-070007 Formularz standardowy 2 — PL
Zakup tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja
projektowa, roboty budowlane zgodne z projektem i phrazermd uopnłyowgemra tmeremminu r sokbłaódta,n
ziaa wknuiops kwóywp oo dsoapżusezncizae,n niea ddoz uódrz iaałuu two prsosktię pi oinwwaneius oto
urdszkieil)e ni ies ezarwmóisweiemni.a albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
3) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
1. pkt 1) do pkt. 3) oraz pkt 5) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
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2. ppkt 4 — składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się ww dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądąć od
Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 1÷5.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłacona polisa, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów — przedłożyć 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. Ubezpieczenie winno być co najmniej
na kwotę 2 000 000,00 PLN.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo hwanrimosokónwo og
draopmueszmcz eronibe ódot, uzdazkiaułup w w poysptęopsoawżaenniui,a, nadzór autorski i inwestorski) i
serwisem. a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub
usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
ad 1 udokumentowanie wykonania (zakończenia – rozpoczęcie robót może mieć miejsce wcześniej) w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na
budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 PLN brutto
oraz ad 2 przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
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okresie, z podaniem wartości, przedmiotu umowy, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w przedmiocie dostawy
tomografu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto.
Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wykazu
wykonanych robót oraz dostaw wraz z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie.
ad 3 - dysponowanie osobami, które będą pełnić funkcję kierowników robót, posiadającymi uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi określone przepisami prawa budowlanego w specjalnościach:
— wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
— instalacji i urządzeń elektrycznych,
— konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Rozporządzeniem Ministra Transportu i
Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28.4.2006 r.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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 określone poniżej
1. cena. Waga 70
2. parametry techniczne. Waga 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZZP-2200-39/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 30.6.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 50,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikacja jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego tj.
www.szpital.sosnowiec.pl. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni Specyfikację.

www.szpital.sosnowiec.pl
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Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku przekazania SIWZ w formie papierowej opłata za Specyfikację
wynosi 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za zaliczeniem pocztowym.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.6.2011 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 30.6.2011 - 10:30
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Komisja przetargowa.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

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

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamówienie realizowane jest w ramach dotacji Gminy dla zadania pn: „Zakup tomografu komputerowego wraz
z oprzyrządowaniem, dostosowaniem pomieszczeń (dokumentacja projektowa, roboty budowlane zgodne z
projektem i harmonogramem robót, zakup wyposażenia, nadzór autorski i inwestorski) i serwisem”.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie do dnia 7.6.2011 r. w siedzibie.
Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 na wniosek Wykonawców, po uprzednim uzgodnieniu szczegółowego
terminu z Działem Realizacji Inwestycji tel. +48 324130313 lub +48 324130314.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 ustawy
Pzp do 20 % zamówienia podstawowego w zakresie dostaw dodatkowego oprzyrządowania tomografu
komputerowego dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu ul. Szpitalnej 1.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się na:
1. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy 10 dni.

mailto:odwo?ania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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2. Czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy 15 dni.
3. Treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE lub Biuletynie
Zamówień Publicznych, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec
postanowieńSIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni.
4. Wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonymod
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
ookolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 10 dni.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający nie opublikował w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587803

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
20.5.2011

mailto:odwo?ania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

