
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Sosnowiec: USŁUGA PRZEGL ĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I 

APARATURY MEDYCZNEJ  

Numer ogłoszenia: 228444 - 2014; data zamieszczenia : 08.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o. , 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: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  USŁUGA PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU I 

APARATURY MEDYCZNEJ. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd 

techniczny sprzętu i aparatury medycznej będącej w posiadaniu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 

Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3 lub ul. Szpitalna 1 w podziale na 7 części tzw. Pakiety: Pakiet nr 1 - Wstrzykiwacze 

kontrastu do MR i TK firmy Medrad Pakiet nr 2 - Napędy ortopedyczne System S6 firmy Stryker Pakiet nr 3 - Diatermie 

elektochirurgiczne firmy ERBE; Pakiet nr 4 - Respiratory Achieva firmy NPB (NPB = Nellcor Puritan Bennett) Pakiet nr 

5 - Respiratory Bennett 760 firmy NPB Pakiet nr 6 - System do zamykania naczyń dużych Ligasure firmy Covidien 

Pakiet nr 7 - Kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht 2. Opis aparatów, ich lokalizacja, terminy przeglądów i inne 

szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone są w załącznikach 4.1 ÷4.7 do SIWZ. 3. W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do: a Wykonania 2 przeglądów serwisowych zgodnych z 

wymaganiami producenta sprzętu i aparatury medycznej. b Przeglądów serwisowych obejmujących wymianę 

wszystkich elementów objętych obowiązkową wymianą. c Przeglądów obejmujących, w razie konieczności, wymianę 

części, które podlegają wymianie, co kilka lat, np.: akumulatory, filtry techniczne oraz drobne elementy (śruby, 

bezpieczniki, złącza, drobne podzespoły elektroniczne), jeżeli występują. d Dokumentowania poszczególnych 

przeglądów kartą pracy oraz wpisem do paszportu technicznego, e Wyszczególniania w karcie pracy wymienianych 

elementów w trakcie przeglądu, f W przypadku reklamacji, którejś z wymienianych części zakończenie(wykonanie) 

naprawy lub usunięcie wady nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od wezwania Wykonawcy, przez Zamawiającego. g 
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Realizacji zamówienia zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego harmonogramem, zawartym w formularzu 

asortymentowo-cenowym z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 wzoru umowy, h Wykonywania testów bezpieczeństwa 

elektrycznego. 4. Zakres przeglądów serwisowych będzie zgodny z zaleceniami producenta i aktualnie obowiązującymi 

przepisami technicznymi, a wykonanie przeglądu zostanie potwierdzone certyfikatem potwierdzającym pełną 

sprawność aparatu. 5. Wykonawca winien będzie przekazać raport serwisowy z wykonanej pracy zawierający opis 

wykonanych prac, terminy kolejnych przeglądów, ewentualne zalecenia dotyczące naprawy wraz z wykazem części 

zamiennych oraz dokonać wpisu do odpowiedniego paszportu technicznego. 6. Podczas przeglądu technicznego będą 

wymienione tylko te części, które wskaże Wykonawca, po rzeczywistym stwierdzeniu konieczności wymiany i 

potwierdzeniu przez służby techniczne Zamawiającego. 7. Usługa będzie wykonywana zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz.679 z późn. 

zm.). 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 7. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

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  

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

TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania 

wiedzy i doświadczenia, - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie głównych usług w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 

okresie, z podaniem: przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - co najmniej po 2 zamówienia 

przeglądów technicznych aparatów wyszczególnionych poniżej ( w zakresie pakietu do którego przystępuje 

Wykonawca). Pakiet nr 1 - Wstrzykiwacze kontrastu do MR i TK firmy Medrad Pakiet nr 2 - Napędy 

ortopedyczne firmy Stryker Pakiet nr 3 - Diatermie elektochirurgiczne firmy ERBE; Pakiet nr 4 - Respiratory 

przenośne firmy NPB Pakiet nr 5 - Respiratory stacjonarne firmy NPB Pakiet nr 6 - System do zamykania 

naczyń dużych firmy Covidien Pakiet nr 7 - Kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: dysponowania 
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odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - warunek ten 

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe t.j. co 

najmniej jednego pracownika serwisowego, posiadającego certyfikat producenta aparatu do którego składa 

ofertę lub certyfikat innego podmiotu, uprawniającego do serwisowania aparatu dla którego składa ofertę. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

dostaw lub usług, 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, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

� 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;  

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

przedło żyć: 

� 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 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

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

albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;  

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: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Termin realizacji przedmiotu umowy może być przesunięty (ulec wydłużeniu) o 14 dni w przypadku konieczności 

wykonania przeglądu w terminie innym niż wskazany w formularzu asortymentowo-cenowym. 2. Wartość przedmiotu 

umowy ulega zmianie w przypadku wycofania z eksploatacji, przed dokonaniem przeglądu, aparatury/sprzętu objętej 

umową lub w przypadku braku konieczności wymiany elementów ujętych w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Wartość umowy w takiej sytuacji ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą wartość usługi dotyczącej aparatury 

wycofanej z eksploatacji lub elementów nie wymienionych podczas przeglądu zgodnie z formularzem asortymentowo-

cenowym. 3. Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2, wartość przedmiotu umowy może ulec zmianie wyłącznie w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku korzystnych zmian cenowych dla Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT bez 

obowiązku zmiany treści umowy. 5. Strony zastrzegają prawo do negocjacji ceny w przypadku konieczności zapłaty 

Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia 

niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod 

rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 7. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie zmiany danych Zamawiającego ( np. nazwy, formy 

organizacyjno prawnej). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

www.szpital.sosnowiec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z 

o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.07.2014 godzina 

10:00, miejsce: Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 - Kancelaria. 
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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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Wstrzykiwacze kontrastu do MR i TK firmy Medrad. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przegląd techniczny automatycznych 

wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad: Medrad Vistron CT, Medrad Spectris Solaris EP. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.11.2015.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Napędy ortopedyczne firmy Stryker. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przeglądy techniczne zestawu napędów 

ortopedycznych System 6 firmy Stryker. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.10.2015.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Diatermie elektochirurgiczne firmy ERBE. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przeglądy techniczne diatermii 

elektrochirurgicznych firmy ERBE typ: ICC 50, ICC 200, ICC 300, ErbotomTur. Dodatkowa opcja kalibracja 

diatermii - 7 szt.. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 28.02.2016.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Respiratory przenośne firmy NPB. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przegląd techniczny respiratorów Achieva 

firmy NPB oraz wymiana części: akumulatorów i zestawów filtrów powietrza. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Respiratory stacjonarne firmy NPB. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przegląd techniczny respiratorów Bennett 
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760 firmy NPB oraz wymiana: czujniki tlenu, akumulatory, zestawy naprawcze/serwisowe - do wymiany po 

przepracowaniu 15 tysięcy godzin x 1. Akcesoria dodatkowe: filtry PEEP, filtry wlotu powietrza, filtry chłodzenia, 

filtry wdechowy, Filtr wydechowy. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 30.09.2015.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  System do zamykania naczyń dużych firmy Covidien. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przeglądy techniczne systemu do 

zamykania naczyń dużych Ligasure firmy Covidien. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.10.2015.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Kabina do fototerapii firmy Cosmedico Licht. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przeglądy techniczne lampy/kabiny do 

fototerapii firmy Cosmedico Licht oraz wymiana kompletu promienników UVA (12 szt.) i UVB- 311nm (12 szt.) 

wraz z kompletem zapłonników S-12. 

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 50.40.00.00-9. 

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w miesiącach: 12.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 

 

Page 6 of 6

2014-07-08mhtml:file://Z:\postępowania 2014\56. Przegląd aparatury med-powtórka 34\ogloszenie o zamo...


