
Ogłoszenie nr 500188971-N-2018 z dnia 08-08-2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573735-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500141894-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka, Krajowy numer identyfikacyjny 49198495800000, ul. ul. 3 Maja  7, 34480  
Jabłonka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 264 20 21, e-mail spzoz@spzozjablonka.pl, faks 18 264 20 21.
Adres strony internetowej (url): http://spzozjablonka.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
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Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

SPZOZ.1.ZP.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu RTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr
1a do SIWZ „Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych”. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji,
będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2018),
nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i
akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był
wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. 3. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania
na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. 4. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej
eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do
przeprowadzenia na własny koszt szkolenia personelu medycznego i pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi urządzenia w terminie
ustalonym z Zamawiającym. Odbycie szkolenia potwierdzone będzie dokumentem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. Zamawiający
wymaga instrukcji obsługi i eksploatacji urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. 6. Przedstawione w Załączniku Nr 1a
„Specyfikacji parametrów techniczno-użytkowych” do SIWZ wymagania Zamawiającego są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia
oferty (Wykonawca wypełnia i składa wraz z ofertą) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla dostaw sprzętu zawierają specyfikacje
parametrów techniczno-użytkowych stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ. 7. Zgodnie z art. 30 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp w stosunku co do wymagań
technicznych (parametry, normy) należy stosować je przez odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy
europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen
technicznych, d) norm międzynarodowych, e) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne; 8. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa powyżej, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: a) Polskie Normy; b) polskie
aprobaty techniczne; c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykonywania
dostaw; d) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu, 9. Wymagane minimalny okres gwarancji na
urządzenie wraz z wyposażeniem wynosi 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego . UWAGA!!! Zamawiający
informuje, że długość udzielonej gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej o wadze 10 %. Wykonawca który zaproponuje
najdłuższy okres gwarancji ale nie dłuższy niż 60 miesięcy otrzyma maksymalnie 10 pkt. natomiast wykonawca który zaproponuje wymagany
okres gwarancji (24 miesiące) otrzyma 0 pkt. 10. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z § 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004
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r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) wskazane przez Wykonawcę na etapie składania ofert, pod warunkiem
zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacjach parametrów techniczno-
użytkowych. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są
przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: „lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów
jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) przed ich zastosowaniem, spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych (szczegółowy opis w załącznikach
do dokumentacji). 8. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień Główny przedmiot CPV: 33111000-1

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  33111000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2018
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 447154.47
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MIRO Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mińska 25B lok. U1
Kod pocztowy: 03-808
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 549200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 549200
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 549200
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
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IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ  OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ
RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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