
Sosnowiec: Przeniesienie tomografu komputerowego z budynku przy ul. 

Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 ł ącznie z 

oprzyrz ądowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a tak Ŝe dostosowanie 

pomieszcze ń 

Numer ogłoszenia: 187442 - 2011; data zamieszczenia : 06.07.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 

Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przeniesienie tomografu komputerowego z 

budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z oprzyrządowaniem oraz 

zapewnieniem serwisu, a takŜe dostosowanie pomieszczeń. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem umowy 

przeniesienie tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227, zwanego dalej 

urządzeniem lub tomografem, z budynku przy ul. Szpitalnej 1 do budynku przy ul. Zegadłowicza 3 łącznie z 

oprzyrządowaniem oraz zapewnieniem serwisu, a takŜe dostosowanie pomieszczeń. Zamawiający nie 

dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych, wymaga złoŜenia oferty na całość przedmiotu 

zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do: a) demontaŜu aktualnie działającego w budynku przy ul. 

Szpitalnej 1 tomografu komputerowego HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 w sposób umoŜliwiający 

jego ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w 

budynku przy ul. Zegadłowicza 3 lub w przypadku wystąpienia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego 

przechowanie urządzenia przez okres maksymalnie 30 dni, b) demontaŜu aktualnie działającego w budynku 

przy ul. Szpitalnej 1 wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron nr fabr VCT 610 w sposób umoŜliwiający jego 

ponowne uruchomienie oraz jego transport do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w budynku 

przy ul. Zegadłowicza 3, c) przygotowanie wytycznych instalacyjnych dla nowej lokalizacji urządzenia w 

budynku przy ul. Zegadłowicza 3, d) wykonania projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym 

pozytywnie zaopiniowanego przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla pomieszczenia, 

w którym posadowiony zostanie tomograf komputerowy w budynku przy ul. Zegadłowicza 3, e) 

przystosowania pomieszczenia przeznaczonego w budynku przy ul. Zegadłowicza 3 dla tomografu 

komputerowego w zakresie wynikającym z projektu osłon przed promieniowaniem jonizacyjnym oraz 

wytycznych instalacyjnych, a takŜe wymiany wykładziny i malowania ścian, f) przeniesienia tablicy zasilającej 

oraz wymiany kabla zasilającego tomograf, g) montaŜu klimatyzacji w pomieszczeniu tomografu 

komputerowego przy ul. Zegadłowicza 3, h) montaŜu tomografu komputerowego (całego zestawu) wraz ze 

wstrzykiwaczem kontrastu przy ul. Zegadłowicza 3, i) wykonania testów akceptacyjnych po uruchomieniu 
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tomografu, j) uruchomienia tomografu i przekazania go do eksploatacji wraz z wynikami pomiarów 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, potwierdzającymi prawidłowy poziom promieniowania X, k) 

podłączenia tomografu do serwera Szpitala, l) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy wszystkich 

dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy w języku polskim, ł) serwisu gwarancyjnego tomografu 

komputerowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. 3. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe przeznaczony do 

przeniesienia tomograf komputerowy HiSpeed CT/e Plus firmy GE nr fabr 224227 jest uszkodzony. 

Ekspertyza uszkodzenia stanowi załącznik nr 4A do niniejszej SIWZ. 5. Okres gwarancji na wykonaną usługę 

w całym zakresie wynosi 1 rok i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia sprawną pracę przedmiotu umowy w czasie wskazanym 

gwarancją. 6. Gwarancją nie są objęte : a) mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez uŜytkownika, b) 

uszkodzenia i wady powstałe na skutek uŜywania i przechowywania przedmiotu umowy niezgodnie z 

instrukcją obsługi, c) naprawy podjęte przez uŜytkownika we własnym zakresie. 7. W okresie trwania 

gwarancji Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za awarie i wady urządzenia powstałe na skutek 

realizacji umowy i zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy lub nieodpłatnej wymiany wadliwych części 

zamontowanych w ramach zawartej umowy. 8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy urządzenia w 

ramach gwarancji w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 51.41.00.00-6, 51.41.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 50. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych 

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz 

załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 

(naleŜy wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ). - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli do 

oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieŜ wykonywanych usług (co najmniej 2 zamówienia lub więcej, kaŜda o wartości minimum 150 

tys zł) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie 
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III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

- złoŜyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

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 jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane naleŜycie  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, 

Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

- formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, - formularz oświadczeń wg wzoru 
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stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, - opis przedmiotu zamówienia - parametry techniczne wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, - wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 1. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 2. Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu zawierania umowy. 3. 

Zabezpieczenie zostało wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) 

pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: 96 1050 1432 1000 0022 1934 2827. b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń 

z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca moŜe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium 

na poczet zabezpieczenia. Zgoda wykonawcy winna być wówczas wyraŜona na piśmie. 6. W trakcie realizacji 

umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w 

SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 7. Zwrot zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŜycie wykonane. Kwota 

pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 20% wysokości 

zabezpieczenia zwrócona nie później niŜ w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8. JeŜeli o udzielenie 

zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za 

wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy w formie innej niŜ pieniądz, część konieczna do pozostawienia na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi musi zostać uaktualniona. Pozostałe sposoby zabezpieczenia 

wygasają automatycznie wraz z wygaśnięciem zabezpieczonej wierzytelności lub z upływem z góry 

określonego terminu. 10.W zakresie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy obowiązują uregulowania 

Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  w Dziale Zamówień 

Publicznych i Zawierania Umów Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.07.2011 
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godzina 10:00, miejsce: Oferty naleŜy złoŜyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 

41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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