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Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 
I.1)Nazwa i adresy  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w 
Rybniku 
ul. Energetyków 46 
Rybnik 
44-200 
Polska 
Osoba do kontaktów: Izabela Kańkowska (w zakresie formalnym), tel.: +48 324291228, 
Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), tel.: +48 324291204, od poniedziałku do piątku w 
godz. 10:00–14:00 
Tel.: +48 324291226/87/88 
E-mail: zp@szpital.rybnik.pl 
Faks: +48 324291225 
Kod NUTS: PL227 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.szpital.rybnik.pl 
I.2)Wspólne zamówienie  
I.3)Komunikacja  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać 
bezpłatnie pod adresem: www.szpital.rybnik.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 zamawiaj ącej  
Podmiot prawa publicznego 
I.5)Główny przedmiot działalno ści  
Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot  
II.1)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.1.1)Nazwa:  
Dostawa angiografu wraz z wyposa żeniem oraz z automatycznym wstrzykiwaczem 
kontrastu oraz dostosowanie istniej ącej infrastruktury do wymogów nowego 
urządzenia. 
Numer referencyjny: TAM-338-PN/36-2017 
II.1.2)Główny kod CPV  
33190000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia  
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa angiografu wraz z wyposażeniem 
oraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej 
infrastruktury do wymogów nowego urządzenia, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Wykonawca 
w ramach niniejszego postępowania jest zobowiązany do odkupu obecnie używanego 



angiografu wraz z jego wyposażeniem. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu aparatu 
do angiografii cyfrowej szczegółowo opisany w załączniku nr 1.4. do wzoru umowy 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 
2. Zamawiający przewiduje wizję. 
3. Dostawa (wraz z uruchomieniem urządzenia) oraz pozostałymi elementami, zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2 do SIWZ będzie wykonana w 
terminie maksymalnie do 6 tygodni od daty zawarcia umowy. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita warto ść 
II.1.6)Informacje o cz ęściach  
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.2)Opis  
II.2.1)Nazwa:  
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV  
33111710 
33111720 
33111721 
45300000 
45331220 
45453000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług  
Kod NUTS: PL227 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
SPZOZ WSS nr 3, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik. 
II.2.4)Opis zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa angiografu wraz z wyposażeniem 
oraz z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu oraz dostosowanie istniejącej 
infrastruktury do wymogów nowego urządzenia, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Wykonawca 
w ramach niniejszego postępowania jest zobowiązany do odkupu obecnie używanego 
angiografu wraz z jego wyposażeniem. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu aparatu 
do angiografii cyfrowej szczegółowo opisany w załączniku nr 1.4. do wzoru umowy 
(załącznik nr 2 do SIWZ). 
2. Specyfikację dostawy zawiera: 
— załącznik nr 1.1 – („Formularz cenowy”), 
— załącznik nr 1.1A – („Szczegółowy Formularz cenowy”), 
— załącznik nr 1.2 – („Opis przedmiotu zamówienia”), 
— załącznik nr 1.2.1A – („Specyfikacja techniczna”), 
— załącznik nr 1.2.1B – („Szczegółowa informacja o sposobie oceny punktowej parametrów 
technicznych i eksploatacyjnych”), 
— załącznik nr 1.3 – „Warunki gwarancji i serwisu”. 
— załącznik nr 1.4 – „Projekt osłon stałych”. 
— załącznik nr 1.5 – Dokumentacja dot. Wykonania roboty budowlanej tj.„Rzut 
pomieszczeń”, „STWiOR”, „Przedmiary robót”. 
3. Specyfikację roboty budowlanej polegającej na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do 
wymogów nowego urządzenia zawiera: 
1. Rzut pomieszczeń objętych adaptacją. 
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
3. Przedmiary robót. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia  
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność / Waga: 25 
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10 
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 5 
Cena - Waga: 60 
II.2.6)Szacunkowa warto ść 



II.2.7)Okres obowi ązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów  
Okres w dniach: 42 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
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: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe  

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i 
technicznym  
III.1)Warunki udziału  
III.1.1)Zdolno ść do prowadzenia działalno ści zawodowej, w tym wymogi zwi ązane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego  
Wykaz i krótki opis warunków:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania, przy czym w niniejszym postępowaniu oprócz 
obligatoryjnych podstaw wykluczenia – tj. w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 Ustawy, 
zamawiający przewiduje także wykluczenie wykonawców w oparciu o podstawy wskazane w 
art. 24 ust. 5 pkt 1 – 4, 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu 
zamawiający określa następujące warunki w zakresie: 
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy niniejszego postępowania, 
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – nie dotyczy niniejszego postępowania, 
2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę angiografu 
wraz z jego dostosowaniem do istniejącej infrastruktury na kwotę o wartości minimum 
1.800.000,00 PLN brutto i posiada dowody określające, że ta dostawa została wykonana 
należycie. 
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
3.1. żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, 
1. Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy dołączyć do oferty – 
następujące oświadczenia i dokumenty: 
1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD). W szczególności 
JEDZ należy wypełnić w ten sposób, by potwierdzał on brak podstaw wykluczenia 
wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz ust. 5 pkt 1-4, przy czym oświadczenie złożone w 
sekcji III.D jest rozumiane jako dotyczące wszystkich spośród ww. podstaw wykluczenia, 
które nie zostały wymienione szczegółowo w sekcjach wcześniejszych dokumentu. 
1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 
1.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, 
1.4 w przypadku, gdy oświadczenie zawarte w JEDZ wskazuje na wydanie wobec 
wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o 
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 



ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 
spłat tych należności. 
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji 
dotyczącej m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – należy 
przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (wzór oświadczenia zostanie zamieszczony razem z ww. informacją na stronie 
zamawiającego); wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. 
2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty 
dołączyć: 
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD), 
2.2. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz 
załączenie dowodów określających należyte wykonanie. 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Zgodnie z III1.1. 
III.1.3)Zdolno ść techniczna i kwalifikacje zawodowe  
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawyzostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę angiografu 
wraz z jego dostosowaniem do istniejącej infrastruktury na kwotę o wartości minimum 1 800 
000 PLN brutto i posiada dowody określające, że ta dostawa została wykonana należycie. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrze żonych  
III.2)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.2.2)Warunki realizacji umowy:  
Wzór umowy stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za  wykonanie zamówienia  

Sekcja IV: Procedura  
IV.1)Opis  
IV.1.1)Rodzaj procedury  
Procedura otwarta 
Procedura przyspieszona 
Uzasadnienie:  



Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w aparat, który został zainstalowany w 2004 
roku. Po wielu latach użytkowania obniżyła się jakość uzyskiwanych obrazów 
diagnostycznych w wyniku naturalnego zużycia elementów. Przedmiotowy aparat nie spełnia 
także wymagań Ministra Zdrowia z dnia 14.4.2016 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego – Chirurgia Naczyniowa – ze względu na zbyt mały 
wzmacniacz obrazu. Z tego powodu Szpital nie może przystąpić do konkursu ofert w tym 
zakresie. Na dzień dzisiejszy aparat jest przestarzały, a producent zakończył gwarantowaną 
dostępność części zamiennych z końcem 2015 roku. Na chwilę obecną szpital jest związany 
dwumiesięczną umową dzierżawy na lampę do angiografu ze względu na fakt, 
wyeksploatowania starej. Z uwagi na to zachodzi konieczność zakupu nowej lampy do 
angiografu bądź przeprowadzenia niniejszego postępowania w trybie pilnym. Biorąc pod 
uwagę powyższe kwestie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów  
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwi ązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu  
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej  
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak 
IV.2)Informacje administracyjne  
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycz ąca przedmiotowego post ępowania  
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
Data: 25/05/2017 
Czas lokalny: 10:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału 
wybranym kandydatom  
IV.2.4)Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału:  
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą 
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert  
Data: 25/05/2017 
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce:  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46, Dział Zamówień Publicznych, Pawilon nr 2 (Przychodnia 
Wielospecjalistyczna), I piętro, pokój nr 126. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Otwarcie ofert jest jawne. 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 
VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych  
VI.3)Informacje dodatkowe:  
3. Dla potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego należy: 
3.1. do oferty – należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
3.1.1. oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń do obrotu i do używania dla zaoferowanego 
asortymentu, tj. angiografu z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu, 
3.1.2. oświadczenie, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi określone aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa, 
3.1.3. oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. 
angiografu z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu (dotyczy 
wszystkich klas wyrobu medycznego), 



3.1.4. oświadczenie o posiadaniu certyfikatu zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. 
angiografu z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu, wydany przez 
jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I), 
3.1.5. oświadczenie o posiadaniu katalogu firmowego lub dokumentacji technicznej dla 
zaoferowanego asortymentu, tj. angiografu z wyposażeniem i z automatycznym 
wstrzykiwaczem kontrastu – potwierdzające wszystkie dane zadeklarowane przez 
wykonawcę w załączniku nr 1.2. 
zawarte w załączniku 1 – Formularz oferty, a także należy dokonać zaznaczenia w 
dokumencie: Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (dalej: JEDZ/ESPD) rubryki, 
z której wynika posiadanie ww. dokumentów. 
1.4.1 Dokumenty potwierdzające posiadanie dopuszczeń do obrotu i do używania dla 
zaoferowanego asortymentu, tj. angiografu z wyposażeniem i z automatycznym 
wstrzykiwaczem kontrastu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
potwierdzające, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi określone aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa tj: 
1. deklaracja zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. angiografu z wyposażeniem i z 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), 
2. certyfikat zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. angiografu z wyposażeniem i z 
automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu, wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy 
wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I) 
3. Katalog firmowy lub dokumentacja techniczna dla zaoferowanego asortymentu, tj. 
angiografu z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu – potwierdzające 
wszystkie dane zadeklarowane przez wykonawcę w załączniku nr 1.2. do niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Termin płatności wynosi do 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo (pod względem 
merytorycznym i formalnym) wystawionej faktury VAT do siedziby zamawiającego – na 
zasadach określonych w umowie. 
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach 
określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości: 48 620,31 zł przed 
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25.5.2017 r. przed godz. 10:00 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego w BGŻ BNP Paribas S.A. rachunek nr 11 1600 1055 1833 4024 4000 0002. 
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej w podanym terminie 
znajdzie się ono na rachunku bankowym zamawiającego (decydująca jest konkretna godzina 
uznania rachunku bankowego zamawiającego poprzez zaksięgowanie kwoty wadium przez 
bank zamawiającego). Wskazane jest umieszczenie w opisie przelewu informacji: „wadium 
przetargowe TAM-338-PN/36-2017” oraz dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu. 
Pozostałe zapisy dotyczące kwestii wadium znajdują się w siwz. 
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 



VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  
VI.4.3)Składanie odwoła ń 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 
VI.4.4)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
09/05/2017 
 


