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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:517637-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Korfantów: Aparatura rentgenowska
2017/S 247-517637

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
000654530
ul. Wyzwolenia 11
Korfantów
48-317
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Gudzikowski
Tel.:  +48 774344059
E-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 
Faks:  +48 774344004
Kod NUTS: PL523
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ocr.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.ocr.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Samorządu Opolskiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup, dostawa i montaż cyfrowego aparatu RTG z detektorem kości długich, konsoli technika, stacji
diagnostycznej oraz cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C
Numer referencyjny: PZP-255/18/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33111000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowieniapubliczne@ocr.pl
www.ocr.pl
www.bip.ocr.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż wraz z integracją z systemami PACS/RIS i uruchomienie
cyfrowego kostno-płucnego aparatu RTG, detektora do obrazowania kości długich, konsoli technika oraz stacji
diagnostycznej, cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL523
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Cyfrowy kostno-płucny aparat RTG z detektorami wraz z konsolą technika.
Cyfrowy aparat RTG z ramieniem C do śródoperacyjnej oceny radiologicznej.
Dedektor do obrazowania kości długich.
Stacja diagnostyczna.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne i eksploatacyjne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Poprzednie postępowanie przetargowe zostało umożone na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1, z uwagi na to, że w
postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.10.01.01-16-0014/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1b
pkt 3, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) dostawy/usługi polegające
na dostarczeniu, montażu aparatury RTG odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia oraz o
wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN (brutto) każda. Dostawy te winny być wykonane w sposób należyty.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 209-432777

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 10:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432777-2017:TEXT:PL:HTML
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Ul. Wyzwolenia 11.
48-317 Korfantów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/12/2017

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

