
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dzierżawa tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i
teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SŁUPCY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306621

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Romualda Traugutta 7

1.5.2.) Miejscowość: Słupca

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 275 23 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.slupca.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i
teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90715916-73a8-11ec-beb3-a2bfa38226ab

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00016948/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13 12:36

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpital.slupca.pl/bip/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/; ePUAPu dostępnego pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: eurbaniak@szpital.slupca.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca jest Agnieszka Pachuta-Piegsa, adres email:
iodo@szpital.slupca.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r –
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Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, przypomina o ciążącym na
Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/382/3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest dzierżawa 64-rzędowego tomografu komputerowego ze
wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów
badań. Szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera załącznik nr 2 do SWZ. 
2. Sprzęt musi posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na rynku polskim, zgodnie z
ustawą o wyrobach medycznych. Oferowany sprzęt musi posiadać wszelkie niezbędne, wydane
w Polsce świadectwa rejestracji MZ i dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce.
Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu tylko urządzenia spełniające wymagania
zawarte w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona adaptację pomieszczeń, dostarczy
urządzenie, dokona montażu, instalacji oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00016948/01 z dnia 2022-01-13

2022-01-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Wykonawca zobowiązany jest do:
- dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia na swój koszt
- oględzin i dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń celem instalacji
urządzenia na swój koszt
- przeszkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu
dzierżawy, w tym szkolenie z obsługi wstrzykiwacza automatycznego do podawania kontrastu
dla 21 pielęgniarek
- utrzymywania aparatu w pełnej sprawności technicznej i poniesie wszelkie koszty konserwacji i
ewentualnych napraw: reakcja serwisu po telefonicznym zgłoszeniu awarii - 24 godziny, 7 dni w
tygodniu, czas przestoju nie dłuższy niż 2 dni
- wykonywania testów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
- wykonania projektu osłon stałych oraz specjalistycznych akceptacyjnych i odbiorczych testów
kontroli parametrów technicznych wydzierżawionego tomografu komputerowego, w tym
zgłoszenie i nadzór przy odbiorze dokonywanym przez właściwą miejscowo jednostkę inspekcji
sanitarnej
- przekazania instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz pełnej
zatwierdzonej dokumentacji dopuszczającej urządzenie do użytkowania
- zapewnienia pełnej sprawności technicznej urządzeń przez cały okres obowiązywania umowy
- ponoszenia kosztów przeglądów i naprawy, konserwacji, części zamiennych oraz innych
materiałów zużywalnych. 
- przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, w których
będzie montowany przedmiot zamówienia
- wykonywania opisów badań w liczbie ok. 120 na miesiąc (w tym ok. 30 – opisy w trybie CITO,
ok. 20 – opisy planowe, ok. 70 - opisy w trybie Na ratunek). Wykonawca zobowiązuje się
wykonać opis w trybie planowym w terminie 7 dni roboczych, opis w trybie CITO w ciągu 24
godzin, opis w trybie NA RATUNEK w ciągu 2 godzin. Po dokonaniu opisu Wykonawca prześle
wynik za pomocą teleradiologii. Opisy badań będą wykonywane przez osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca odpowiada za treść i jakość opisu badań.
- wykonania adaptacji istniejących pomieszczeń wraz z uruchomieniem tomografu
komputerowego i przeszkoleniem personelu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Warunkiem odbioru sprzętu będzie szkolenie personelu, potwierdzenie kompletności dostawy,
montaż, uruchomienie oraz poprawność działania. Kompletność dostawy zostanie obustronnie
potwierdzona podpisanym protokołem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji u
Zamawiającego. Data protokolarnego przekazania rozpoczyna bieg okresu dzierżawy.
- zapewnienia Zamawiającemu możliwości wykonywania badań TK przez całą dobę w okresie
pomiędzy demontażem starego a uruchomieniem nowego aparatu poprzez zapewnienie
mobilnego aparatu TK na terenie Szpitala, przy ul. Traugutta 7. Wykonawca dostarczy
urządzenie, zainstaluje i uruchomi tomograf komputerowy, a także przeszkoli personel
zamawiającego w zakresie jego wykorzystania, jak również dostarczy instrukcję obsługi aparatu
w języku polskim. Koszty dostawy, instalacji, uruchomienia oraz dzierżawy mobilnego tomografu
poniesie Wykonawca.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33115000-9 - Urządzenia do tomografii

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

51410000-9 - Usługi instalowania sprzętu medycznego

85150000-5 - Usługi obrazowania medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego
prawo do zwiększenia liczby wykonywanych badań. Zamawiający może zwiększyć liczbę badań
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o maksymalnie 230 badań miesięcznie. Cena każdego badania będzie równa cenie
jednostkowej podanej w ofercie za wykonanie jednego badania. W przypadku nieskorzystania
przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zamawiający może skorzystać z prawa
opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego, jeśli zwiększy się liczba pacjentów, u
których konieczne jest wykonanie badania tomografii komputerowej. W przypadku korzystania z
prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria:
a) Cena (C) – waga 60%
b) Termin oddania do użytku przedmiotu zamówienia (T) – waga 40%
a) Kryterium cena (C) 
Cenę oferty stanowi suma cen brutto za dzierżawę tomografu, wykonanie badań oraz opisów badań. 
Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin/Co) x 60 pkt
gdzie:
Cmin – cena brutto oferty najtańszej
Co – cena brutto oferty ocenianej
W kryterium cena, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym
przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. 
b) Kryterium termin oddania do użytku przedmiotu zamówienia (T) - termin podany w formularzu
ofertowym. Zamawiający przyzna punkty na podstawie poniższego wzoru:
T = (Tmin/To) x 40
gdzie:
Tmin – najkrótszy termin spośród złożonych ofert 
To – termin podany w badanej ofercie
UWAGA!
Wykonawca nie może zaoferować terminu dłuższego niż 30 dni. 
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Punkty wyliczane w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana
oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin oddania do użytku przedmiotu zamówienia
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4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
niższą niż 1 000.000,00 zł.
Zdolność techniczna lub zawodowa. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa różne zamówienia polegające na
dzierżawie tomografu komputerowego oraz załączyć dokumenty potwierdzający, że dostawy
zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz minimum dwóch dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000.000,00 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne potwierdzające, że oferowane
urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Opisy, foldery, ulotki, fotografie, katalogi, materiały informacyjne potwierdzające, że oferowane
urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia,
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-21 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-21 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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