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08/04/2015    S68    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - 
Procedura otwarta   
 

Polska-Rybnik: Aparatura rentgenowska 
2015/S 068-121478 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Woje wódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, 
ul. Energetyków 46, Osoba do kontaktów: Katarzyna K rupa (w zakresie formalnym), tel.: +48 

324291288, Iwona Dyk (w zakresie merytorycznym), te l.: +48 324291204, od poniedziałku do pi ątku  
w godz. 9:00–14:00, Rybnik 44-200, POLSKA. Tel.: +4 8 324291288. Faks: +48 324291225. 

 E-mail: zampub@szpital.rybnik.pl  
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.3.2015, 2015/S 56-097241)  

 
Przedmiot zamówienia: 
CPV:33111000, 33111100, 33111200, 33111300, 33111800, 33197000, 45300000 
Aparatura rentgenowska 
Stoły rentgenowskie 
Rentgenowskie stacje robocze 
Rentgenowskie urządzenia przetwarzające 
Diagnostyczny system rentgenowski 
Medyczne urządzenia komputerowe 
Roboty instalacyjne w budynkach 
Zamiast:   
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 
Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku”. Termin realizacji zamówienia – do 29.5.2015. 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
—. 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Zmiana dotyczy tylko punktu 2.2, pozostałe informacje pozostają aktualne: 
2.2. wykaz wykonanych głównych dostaw, 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 załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane należycie. 
Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa 
powyżej w punkcie 1.2 – tj. musi zawierać co najmniej 1 zamówienie opisane w ww. punkcie z załączeniem 
dowodu, że zostało one wykonane należycie. 
Wystarczające będzie ujęcie w wykazie tylko jednej dostawy określonej szczegółowo co do rodzaju powyżej w 
punkcie 1.2. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z ww. strony internetowej 
zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku – w 
godzinach pracy zamawiającego, tj. 7:15–14:00 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Wzory 
wniosków o wydanie specyfikacji lub jej przesłanie za pobraniem dostępne są na stronie internetowej szpitala 
(wnioski należy złożyć w formie pisemnej powołując się na nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
podaną w punkcie II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1). Podana w punkcie IV.3.3 cena nie 
obejmuje kosztów przesłania. 
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Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty – w ramach załącznika nr 1 
oprócz formularza cenowego (załącznik nr 1.1, zawierający obliczenie ceny oferty), także następujących 
załączników, które służą potwierdzeniu spełniania wymagań zamawiającego: 
1. opis przedmiotu zamówienia – wg wzoru załącznika nr 1: 
1.1. formularz cenowy (ten załącznik – jak podano wyżej – zawiera obliczenie ceny oferty); 
1.2. specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń z wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 1.2; 
1.3. warunki gwarancji jakości i serwisu dla oferowanych urządzeń z wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 
1.3; 
1.4. oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie dopuszczeń do obrotu i do używania dla 
oferowanych urządzeń z wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potwierdzające, że 
oferowane urządzenia z wyposażeniem spełniają wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa: 
1.4.1. oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z 
wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 1.4.1; 
1.4.2. oświadczenie, że oferowane urządzenia z wyposażeniem spełniają wymogi określone aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa – wg wzoru załącznika nr 1.4.2; 
1.4.3. deklaracja zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z wyposażeniem 
(dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego); 
1.4.4. certyfikat zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z wyposażeniem, 
wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I); 
1.4.5. zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych urządzeń z wyposażeniem; 
1.5. katalog firmowy lub dokumentacja techniczna oferowanych urządzeń z wyposażeniem – potwierdzające 
wszystkie dane zadeklarowane przez wykonawcę w załączniku nr 1.2. 
Niniejsze ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane. 
Powinno by ć:   
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: 
Realizacja projektu pn.: „Poprawa jakości wykonywania procedur operacyjnych poprzez ucyfrowienie Zakładu 
Diagnostyki Obrazowej SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku”. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 
1. Aparat RTG analogowy stacjonarny - szt. 2. 
2. Aparat RTG analogowy przyłóżkowy - szt. 1. 
3. Mammograf analogowy - szt. 1. 
4. Drukarka wielkoformatowa do klisz RTG - kpl. 1. 
5. Stacje lekarskie diagnostyczne - szt. 3. 
6. Przewoźny system obrazowania dla Bloku Operacyjnego - kpl. 1. 
7. Kasety RTG - szt. 44. 
8. System PACS/RIS - kpl. 1. 
9. Stacje rejestracyjne - szt. 4. 
10. Stacje przeglądowe (27 szt.) z monitorami medycznymi na Blok Operacyjny (8 szt.) – łącznie szt. 35. 
11. Robot do wypalania płyt z badaniami - szt. 2 
12. Wyposażenie do kontroli i kalibracji - kpl. 1. 
13. Czytnik kaset RTG ze stacją techników, dla radiologii i mammografii - kpl. 1. 
14. Czytnik kaset RTG ze stacją techników, dla radiologii - kpl. 1. 
15. Dodatkowa stacja techników - kpl. 1. 
16. Montaż, uruchomienie wszystkich elementów systemu, podłączenie do systemu pozostałych cyfrowych 
urządzeń diagnostycznych. 
Termin realizacji zamówienia – do dnia 29.6.2015 r. 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
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Termin realizacji zamówienia – do dnia 29.6.2015 r. 
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub 
handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
Zmiana dotyczy tylko punktu 2.2, pozostałe informacje pozostają aktualne: 
2.2. wykaz wykonanych głównych dostaw, 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 załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane należycie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji). 
Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa 
powyżej w punkcie 1.2 – tj. musi zawierać co najmniej 1 zamówienie opisane w ww. punkcie z załączeniem 
dowodu, że zostało one wykonane należycie. 
Wystarczające będzie ujęcie w wykazie tylko jednej dostawy określonej szczegółowo co do rodzaju powyżej w 
punkcie 1.2. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia; 
VI.3) Informacje dodatkowe: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w wersji elektronicznej z ww. strony internetowej 
zamawiającego lub w formie pisemnej: u zamawiającego w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku – w 
godzinach pracy zamawiającego, tj. 7:15–14:00 (płatność w kasie) albo pocztą za pobraniem. Wzory 
wniosków o wydanie specyfikacji lub jej przesłanie za pobraniem dostępne są na stronie internetowej szpitala 
(wnioski należy złożyć w formie pisemnej powołując się na nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
podaną w punkcie II.1.1 i numer referencyjny podany w punkcie IV.3.1). Podana w punkcie IV.3.3 cena nie 
obejmuje kosztów przesłania. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty – w ramach załącznika nr 1 
oprócz formularza cenowego (załącznik nr 1.1, zawierający obliczenie ceny oferty), także następujących 
załączników, które służą potwierdzeniu spełniania wymagań zamawiającego: 
1. opis przedmiotu zamówienia – wg wzoru załącznika nr 1: 
1.1. formularz cenowy (ten załącznik – jak podano wyżej – zawiera obliczenie ceny oferty); 
1.2. specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń z wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 1.2; 
1.3. warunki gwarancji jakości i serwisu dla oferowanych urządzeń z wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 
1.3; 
1.4. oświadczenia i dokumenty potwierdzające posiadanie dopuszczeń do obrotu i do używania dla 
oferowanych urządzeń z wyposażeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz potwierdzające, że 
oferowane urządzenia z wyposażeniem spełniają wymogi określone aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa: 
1.4.1. oświadczenie o posiadaniu dopuszczeń dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z 
wyposażeniem – wg wzoru załącznika nr 1.4.1; 
1.4.2. oświadczenie, że oferowane urządzenia z wyposażeniem spełniają wymogi określone aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa – wg wzoru załącznika nr 1.4.2; 
1.4.3. deklaracja zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z wyposażeniem 
(dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego); 
1.4.4. certyfikat zgodności dla zaoferowanego asortymentu, tj. oferowanych urządzeń z wyposażeniem, 
wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I); 
1.4.5. zgłoszenie lub powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych dla oferowanych urządzeń z wyposażeniem; 
1.5. katalog firmowy lub dokumentacja techniczna oferowanych urządzeń z wyposażeniem – potwierdzające 
wszystkie dane zadeklarowane przez wykonawcę w załączniku nr 1.2; 
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1.6. certyfikat potwierdzający pozytywną rekomendację międzynarodowej organizacji EUREF lub certyfikat 
potwierdzający zgodność z zaleceniami EUREF dla oferowanego zestawu CR (czytnik wraz z kasetami 
mammograficznymi) oraz dla oprogramowania mammograficznej stacji diagnostycznej. 
Wymagania co do formy wszystkich składanych w ramach oferty oświadczeń i dokumentów: 
Oferta oraz wszystkie załączniki do niej stanowiące oświadczenia wykonawcy powinny być podpisane przez 
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Uprawnienie ww. osób do reprezentacji powinno 
wynikać z dołączonego jako załącznik nr 3.2 dokumentu rejestracyjnego wykonawcy (zgodnie ze sposobem 
reprezentacji określonym w tym dokumencie). Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. danych – 
do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa (upoważnienia). 
Pełnomocnictwo (upoważnienie) do podpisania oferty – jeżeli jest dołączane – powinno być przedłożone w 
formie oryginału lub w postaci odpisu notarialnego. 
Wszystkie dokumenty dołączone w ramach załącznika nr 1, a nie będące oświadczeniami wykonawcy oraz 
załączniki nr 3.2 do 3.6, winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Tę samą formę powinny mieć 
dowody dołączone do załącznika 2.2 (jeżeli nie są to oświadczenia wykonawcy). 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym: 
zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów realizacji umowy, w przypadku zmiany harmonogramu 
realizacji projektu będącego załącznikiem umowy o dofinansowanie zawartej przez Zamawiającego z 
instytucją finansującą, odpowiednio do tej zmiany. 
Niniejsze ogłoszenie nie dotyczy umowy ramowej ani dynamicznego systemu zakupów. 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu 
przyznane. 
Inne dodatkowe informacje 
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej. 
 


