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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214102-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Tomyśl: Aparatura rentgenowska
2015/S 118-214102

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi
ul. Poznańska 30
Osoba do kontaktów: Danuta Orwat
64-300 Nowy Tomyśl
POLSKA
Tel.:  +48 614427314
E-mail: spzoz18@post.pl
Faks:  +48 614422152
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-nowytomysl.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa aparatu RTG.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pracownia
RTG Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Sienkiewicza 3.
Kod NUTS PL41

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z wyposażeniem (zwane dalej
„urządzeniami”) oraz z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i
diagnostyki przy użyciu dostarczonych urządzeń oraz w zakresie podstawowej konserwacji oraz dostawa
skanera płyt obrazowych (ucyfrowienie mobilnego aparatu RTG Zamawiającego) a także wykonanie
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niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych – zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku 1A do SIWZ
(formularzu: Opis przedmiotu zamówienia) oraz projektem umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektu ochrony radiologicznej, zgodnie z którą zostaną wykonane osłony stałe w pomieszczeniu
gdzie zostanie zamontowany aparat RTG zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. Projekt ochrony radiologicznej obejmuje wykonanie
dokumentacji zawierającej wszystkie niezbędne elementy potrzebne do wykonania Robót. Wykonawca
uzyska w imieniu Zamawiającego pozytywną opinię Oddziału Higieny Radiologicznej właściwej Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o zatwierdzenie projektu
osłon stałych). Wykonawca w imieniu Zamawiającego podejmie następujące czynności: skompletowanie
dokumentów formalnych, przygotowanie obiektu do odbioru i uruchomienie kompletnej, w pełni funkcjonalnej
i nie wymagającej dodatkowych inwestycji pracowni mogącej funkcjonować zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa, a w szczególności instalację aparatu RTG.
2) wykonaniu robót budowlanych polegających na adaptacji (dostosowaniu) pomieszczeń w celu montażu
aparatu RTG, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ i koncepcją złożoną przez Wykonawcę oraz demontaż
dotychczasowego aparatu rentgenowskiego, w szczególności:
a) niezbędnych prac adaptacyjno-instalacyjnych zawierających dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG,
sterowni, przebieralni. Dostosowanie to nastąpi poprzez realizację prac wymienionych w załączniku nr
1A do SIWZ); dostosowanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji według norm przewidzianych dla tego
typu pomieszczeń i obowiązujących przepisów. W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania niezbędnych projektów oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zgód, decyzji. (Prace
oparte na podstawie niezbędnych uzgodnień przewidzianymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa
Atomowego).
— Wykonawca zobowiązuje się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej
pomieszczeń Pracowni RTG oraz do wykonania harmonogramu prac adaptacyjnych.
— Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i rozwiązań projektowych i
wykonawczych.
b) demontaż i utylizację „starego” aparatu RTG (Aparat TUR-800D z dwoma stanowiskami pracy (2 lampy
RTG); drugie stanowisko stanowi ścianka do prześwietleń z torem wizyjnym). Dokument potwierdzający
utylizację aparatu RTG Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego.
c) wykonanie pomiarów dozymetrycznych szczelności osłon stałych.
3) dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z wyposażeniem, zwanego dalej „aparatem” o
parametrach techniczno-funkcjonalnych wyszczególnionych w Załączniku nr 1A do SIWZ Opis przedmiotu
zamówienia, a także przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu oraz przeszkolenie
personelu Zamawiającego (potwierdzenie wykonania testów oraz szkoleń Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu).
4) dostawę skanera płyt obrazowych w celu ucyfrowienia mobilnego aparatu RTG Zamawiającego;
5) dostawę duplikatora płyt obrazowych;
6) Podłączenie urządzeń (aparat RTG, skaner, stacje, duplikator itd.) do systemu RIS/PACS Alteris
funkcjonującego u Zamawiającego (systemu: Radiological Information System / Picture Archiving and
Communication System zwanych w dalszej części SIWZ – RIS/PACS). Zakup niezbędnych licencji i usług leży
po stronie Wykonawcy – Wykonawca przekaże stosowne licencje RIS/PACS oraz na oprogramowanie stacji
lekarskiej Zamawiającemu.
7) Wykonawca zapewni integrację dostarczanych urządzeń z użytkowanym przez Zamawiającego szpitalnym
systemem informatycznym Eskulap firmy Right Soft Sp. z o.o. . Zakres integracji obejmuje przesyłanie i odbiór
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zleceń i opisów badań oraz umożliwienie wyświetlenia obrazów z modułu zleceń i wyników systemu Eskulap.
(Zamawiający posiada już licencję systemu Eskulap HL7 na serwer dla integracji z systemem RIS/PACS firmy
Alteris).

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33111000, 30200000, 30231300, 33197000, 30210000, 48180000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 018 714,81 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena brutto oferty. Waga 80
2. Parametry techniczne. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
SPZOZ_NT/DZP/PN/04/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 62-108190 z dnia 28.3.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

25.5.2015

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Medfinance S.A. (lider konsorcjum) al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź, Emi-med Spólka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (członek konsorcjum) ul. Smoleńsk 25A lok. 4, 31-108 Kraków
al. Piłsudskiego 76
90-330 Łódź
POLSKA
E-mail: alicja.gwardyan@medfinance.pl
Tel.:  +48 422723100
Faks:  +48 422723101
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V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: 
Wartość: 1 004 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia: 
Wartość: 1 018 714,81 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp: „Środki ochrony
prawnej” (art. 179–198 Pzp).
1. Odwołanie – przysługuje wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

http://www.uzp.gov.pl
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