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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:206952-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Toruń: Urządzenia medyczne
2012/S 125-206952
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
Osoba do kontaktów: Anna Białkowska-Struzińska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566561027
E-mail: annabs-kpim@wp.pl
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.kpim.lo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spólka z o.o.

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Zdrowie

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa wyposażenia medycznego dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.
Rydygiera w Toruniu oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej na Bloku Operacyjnym Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Toruniu.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miejscem
dostawy przedmiotu zamówienia jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji
3 Maja 40/42, 87-100 Toruń, POLSKA.
Kod NUTS PL613
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia medycznego dla Centrum Stomatologii Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej na Bloku
Operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu w ramach niżej określonych części:
— część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem,
— część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej,
— część nr 3 – mikroprocesorowy zestaw do znieczulania,
— część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe,
— część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów endodontycznych,
— część nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D,
— część nr 7 – dyktafon,
— część nr 8 – instrumentarium ortodontyczne,
— część nr 9 – narzędzia chirurgiczne.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 31524110, 32410000, 32420000, 32551400, 33126000, 33130000, 33131000, 33131132,
33134000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 200 000 EUR.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem
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1)

Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy operacyjnej diodowej sufitowej z kamerą HD i monitorem.

2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 31524110

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 2
Nazwa: Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej
1)
Krótki opis
Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 32410000, 32420000, 32551400

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Mikroprocesorowy zestaw do znieczulania
1)
Krótki opis
Mikroprocesorowy zestaw do znieczulania.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe
1)
Krótki opis
Unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zestaw mikroinstrumentów endodontycznych
1)
Krótki opis
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Zestaw mikroinstrumentów endodontycznych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33126000, 33130000, 33134000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Oprogramowanie do analizy zdjęć 3D
1)
Krótki opis
Oprogramowanie do analizy zdjęć 3D.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Dyktafon
1)
Krótki opis
Dyktafon.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Instrumentarium ortodontyczne
1)
Krótki opis
Instrumentarium ortodontyczne.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000, 33126000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Narzędzia chirurgiczne
1)
Krótki opis
Narzędzia chirurgiczne.
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33100000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
8.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla poszczególnych części:
Część postępowania Wysokość wadium:
— część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem 4 000 PLN,
— część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej 500 PLN,
— część nr 3 – mikroprocesorowy zestaw do znieczulania 900 PLN,
— część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe 3 000 PLN,
— część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów endodontycznych 100 PLN,
— część nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D 300 PLN,
— część nr 7 – dyktafon 100 PLN,
— część nr 8 – instrumentarium ortodontyczne 1 400 PLN,
— część nr 9 – narzędzia chirurgiczne 800 PLN.
8.2. W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część należy wnieść wadium w wysokości sumy wadiów
na poszczególne części zamówienia, na które jest składana oferta.
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy
zamawiającego nr 06 1160 2202 0000 0001 5902 9965 w Banku Millenium.
8.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za
moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego.
8.6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 8.2. podpunktach 2-5:
1) dokument wadialny powinien być złożony w oryginale,
2) wadium musi zapewnić bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na
żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 Ustawy,
3) wadium musi być zapewnione na cały okres związania ofertą,
4) zalecamy dołączenie do oferty aktualnego na dzień sporządzenia dokumentu wadialnego dokumentu
wykazujący umocowanie osób podpisanych na dokumencie wadialnym do działania w imieniu gwaranta/
poręczyciela.
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8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.10.
8.8. Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejszą, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy złożony przed upływem terminu
składania ofert.
8.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy
lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

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: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5.2. Zamawiający ustanawia poniższe warunki udziału w postępowania jako rozwinięcie warunków określonych
w punkcie 5.1.:
1) zamawiający nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2) zamawiający wymaga, by wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej (odpowiednio dla
poszczególnych części):
Część postępowania Wymagany charakter doświadczenia:
— część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem - dwie dostawy wyrobów
medycznych o wartości minimum 150 000 PLN brutto każda,
— część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej - jedną usługę polegającą na doprowadzeniu sieci
informatycznej i telefonicznej na blok operacyjny o wartości minimum 15 000 PLN,
— część nr 3 – mikroprocesorowy zestaw do znieczulania - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości
minimum 35 000 PLN brutto każda,
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— część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe - dwie dostawy wyrobów medycznych
o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda,
— część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów endodontycznych - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości
minimum 3 000 PLN brutto każda,
— część nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D - dwie dostawy oprogramowania do analizy zdjęć 3D o
wartości minimum 10 000 PLN brutto każda,
— część nr 7 – dyktafon - dwie dostawy dyktafonów kompatybilnych z systemem rozpoznawania mowy o
wartości minimum 3 000 PLN brutto każda,
— część nr 8 – instrumentarium ortodontyczne - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 50
000 PLN brutto każda,
— część nr 9 – narzędzia chirurgiczne - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 30 000 PLN
brutto każda.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, gdzie wymóg doświadczania odnosi się do dostaw
wyrobów medycznych, należy wykazać się posiadaniem doświadczenia w celu spełnienia warunku odnośnie
tych części w wysokości nie mniejszej niż najwyższy warunek wymagany spośród tych części, na które została
złożona oferta.
3) zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do dysponowania przez
wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie
mniejszej niż (dla poszczególnych zadań):
Część postępowania Wymagana wysokość środków lub zdolności.
— część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem 150 000 PLN,
— część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej 20 000 PLN,
— część nr 3 – mikroprocesorowy zestaw do znieczulania 35 000 PLN,
— część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe 100 000 PLN,
— część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów endodontycznych 3 000 PLN,
— część nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D 10 000 PLN,
— część nr 7 – dyktafon 3 000 PLN,
— część nr 8 – instrumentarium ortodontyczne 50 000 PLN,
— część nr 9 – narzędzia chirurgiczne 30 000 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część należy wykazać się posiadaniem środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż najwyższa wymagana spośród części, na które została
złożona oferta.
5.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu według metody „spełnia/
nie spełnia". W celu wykazania ich spełniania przez wykonawcę zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą
następujących dokumentów:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w punkcie 5.2. podpunkcie 2. –
złożonego w formie określonej w załączniku nr 4a do SIWZ;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, potwierdzającego spełnianie warunku określonego w punkcie 5.2. podpunkcie 2. –
złożonego w formie określonej w załączniku nr 4b do SIWZ (dotyczy części nr 2);
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3) dokumentu potwierdzającego, że wskazane w wykazach dostawy lub/i usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w
wysokości nie mniejszej niż wskazana w punkcie 5.2. podpunkcie 4, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wykonawca składający
ofertę jest podmiotem zbiorowym.
5.5. Dodatkowo zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie ze wzorami oświadczeń stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ.
5.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego
zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą w odniesieniu do oferowanego przedmiotu dostaw:
1) dla wyrobów medycznych - certyfikatu CE lub deklaracji zgodności producenta z wymaganiami dyrektywy
Rady 93/42/EWG, świadectwo dopuszczenia do obrotu i do używania, wpis lub zgłoszenie do Rejestru
Wyrobów Medycznych lub inny dokument równoważny (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych – Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.);
2) katalogu, folderu lub instrukcji obsługi opisujących oferowany przedmiot dostaw, wskazujących na spełnianie
wymaganych przez zamawiającego rozwiązań i parametrów, ewentualnie opisu technicznego;
3) wypełnionych formularzy załącznika nr 1 do SIWZ dotyczących części zamówienia, na które zostaje złożona
oferta.
5.7. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w punkcie 5.2., polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, wykonawca złoży w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w
punkcie 5.4.
5.8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.2. podpunkcie 4, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wykonawca
złoży informację, o której mowa w punkcie 5.3. podpunkcie 4 dotyczącą tych podmiotów.
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5.9. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych
osób.
5.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4:
1) podpunkcie 2, 3 oraz 5 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
2) podpunkcie 4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 Ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.11. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 5.9. lub 5.10., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest, aby
każdy wykonawca złożył oddzielnie dokument określony w punkcie 5.4. oraz oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, o którym mowa w punkcie 5.5.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5.2.4. Zamawiający wymaga,
by wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż (dla
poszczególnych zadań):
Część postępowania Wymagana wysokość środków lub zdolności:
— część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa z kamerą HD i monitorem 150 000 PLN,
— część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej 20 000 PLN,
— część nr 3 – mikroprocesorowy zestaw do znieczulania 35 000 PLN,
— część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe 100 000 PLN,
— część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów endodontycznych 3 000 PLN,
— część nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D 10 000 PLN,
— część nr 7 – dyktafon 3 000 PLN,
— część nr 8 – instrumentarium ortodontyczne 50 000 PLN,
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— część nr 9 – narzędzia chirurgiczne 30 000 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część należy wykazać się posiadaniem środków finansowych
lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż najwyższa wymagana spośród części, na które została
złożona oferta.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
5.2.2. Zamawiający wymaga, by wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizował co najmniej (odpowiednio
dla poszczególnych części):
Część postępowania Wymagany charakter doświadczenia część nr 1 – lampa operacyjna diodowa sufitowa
z kamerą HD i monitorem - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 150 000 PLN brutto
każda część nr 2 – wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej - jedną usługę polegającą na doprowadzeniu
sieci informatycznej i telefonicznej na blok operacyjny o wartości minimum 15 000 PLN część nr 3 –
mikroprocesorowy zestaw do znieczulania - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 35
000 PLN brutto każda część nr 4 – unit stomatologiczny z fotelem i wyposażenie dodatkowe - dwie dostawy
wyrobów medycznych o wartości minimum 100 000 PLN brutto każda część nr 5 – zestaw mikroinstrumentów
endodontycznych - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 3 000 PLN brutto każda część
nr 6 – oprogramowanie do analizy zdjęć 3D - dwie dostawy oprogramowania do analizy zdjęć 3D o wartości
minimum 10 000 PLN brutto każda część nr 7 – dyktafon - dwie dostawy dyktafonów kompatybilnych z
systemem rozpoznawania mowy o wartości minimum 3 000 PLN brutto każda część nr 8 – instrumentarium
ortodontyczne - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 50 000 PLN brutto każda część nr 9 –
narzędzia chirurgiczne - dwie dostawy wyrobów medycznych o wartości minimum 30 000 PLN brutto każda.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, gdzie wymóg doświadczania odnosi się do dostaw
wyrobów medycznych, należy wykazać się posiadaniem doświadczenia w celu spełnienia warunku odnośnie
tych części w wysokości nie mniejszej niż najwyższy warunek wymagany spośród tych części, na które została
złożona oferta.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
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ZP/18/12
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.8.2012 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 13.8.2012 - 12:15
Miejscowość:
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 113, 87-100 Toruń, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 13.1. Środki ochrony prawnej przysługują
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.
13.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
13.3. 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.
13.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
13.5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy.
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13.6. 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,
albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
13.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
13.8. Odwołanie wobec innych czynności zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
13.9. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli uiszczono wpis.
13.10. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI Ustawy.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.6.2012
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