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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599774-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Pilchowice: Urządzenia medyczne
2021/S 228-599774

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 276215293
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 31
Miejscowość: Pilchowice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 44-145
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Żaneta Biros
E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl 
Tel.:  +48 323319901
Faks:  +48 323319908
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-pilchowice.pl
Adres profilu nabywcy: http://szpital-pilchowice.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://e-propublico.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z adaptacją pomieszczenia w formule 
zaprojektuj – wybuduj – wyposaż oraz dostawa aparatu USG
Numer referencyjny: 30/ZP/2021/U

II.1.2) Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacją pomieszczenia w formule 
zaprojektuj – wybuduj – wyposaż oraz dostawa 1 szt. aparatu USG.
2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:
1) zadnie nr 1: Zamówienie dotyczy dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacją pomieszczenia w formule 
zaprojektuj – wybuduj – wyposaż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ 
oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2)Zamówienie dotyczy dostawa 1szt aparatu USG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 
nr 1B do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy dostawy 1 szt. aparatu RTG, wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj – 
wybuduj – wyposaż. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ oraz Program 
Funkcjonalno-Użytkowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób 
Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”, w Projekcie grantowym pn. Dostępność Plus dla zdrowia w ramach 
Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 
dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: pełna nazwa projektu, z uwagi na ilość znaków została 
określona w dokumentacji zamówienia.
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - do 6 miesięcy 
od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że zamówienie należy realizować w Etapach, zgodnie z terminami 
pośrednimi określonymi w proj.postanow.umowy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa 1szt aparatu USG
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie dotyczy dostawy 1szt aparatu USG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 
nr 1B do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Grant pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w 
Pilchowicach”, w Projekcie grantowym pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanym w ramach Działania 
5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do 
niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: pełna nazwa grantu, z uwagi na ilość znaków została 
uwzględniona w dokumentacji postępowania
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ.
2.Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu (dla 
zadania częściowego: 1-2):Zdolność techniczna lub zawodowa: O udzielenie zamówienia publicznego mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena 
spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zadanie nr 1:Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 
co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie aparatu RTG lub TK lub RM wraz z dostosowaniem 
pomieszczenia o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł brutto.
Dostawa musi być potwierdzona referencjami potwierdzającymi jej należyte wykonanie.
Zadanie nr 2:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zadaniu nr 2 w powyższym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy stanowią: Załącznik nr 6.1 (zadanie nr 1) i Załącznik nr 6.2 (zadanie nr 2) 
do SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/03/2022
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/12/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Za pośrednictwem Platformy (w siedzibie Zamawiającego w Pilchowicach w Dziale Zamówień Publicznych)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zawartość oferty, zgodnie (pkt.17.3 SWZ):
a)JEDZ – Zał. nr 2 (pkt.9.1 SWZ),
b)Formularz oferty - Zał. nr 5 (pkt.9.1 SWZ),
c)Dokumenty przedmiotowe, zg. z pkt. 9.1.1 ust.1 pkt.1) i 2) tabeli SWZ (ze wzgl.na ilość znaków pełny opis 
żądanych dokumentów określono w 9.1.1 SWZ);
d)odpis lub informacja z KRS/CEiDG (pkt.9.1 poz.2 tabeli SWZ),
e)Zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli dot. (Załącznik nr 8) - pkt.9.1 SWZ poz.5 tabeli SWZ.
f)Pełnomocnictwo – jeżeli dot. - pkt.9.1 SWZ poz.3 tabeli SWZ.
2.Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający na podst. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwie do ich złożenia lub 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3.Zamawiający na podst. 107 ust. 4 ustawy Pzp może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
przedmiotowych środków dowodowych
4.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, 
następujących podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z pkt.9.2 SWZ:
1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
- Wykaz dostaw (oraz referencje bądź inne dokumenty)-pkt.9.2 ust.1) pkt.1 tabeli SWZ;
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Informacja z KRK - pkt.9.2 ppkt.2) pkt.1 tabeli SWZ;
b)Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej,pkt.9.2 ppkt.2) pkt.2 tabeli SWZ;
c)Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG - pkt.9.2 ppkt.2) pkt.3 tabeli SWZ;
d)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu- 
pkt.9.2 ppkt.2) pkt.4 tabeli SWZ;
e) Dokumenty podmiotów zagranicznych - pkt.9.2 ppkt.3) SWZ;
5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zgodnie z zapisami pkt.12 SWZ.
6.W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.
7.W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
8.Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
9.W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://e-
propublico.pl (dalej jako: ”Platforma”) - zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.
10.Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, dokona w pierwszej kolejności badania i 
oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 
w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
11. Pełna nazwa zamówienia publicznego: Dostawa RTG dedykowanego dla osób ze szczególnymi potrzebami 
wraz z adaptacją pomieszczenia w formule zaprojektuj – wybuduj – wyposaż oraz dostawa aparatu USG w 
ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś 
priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na 
realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. 
Św. Józefa w Pilchowicach".
12.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
13. Forma składanych dokumentów została określona w SWZ.
14.Klauzula RODO zawarta została w pkt.28 SWZ.
15. Z przyczyn technicznych, ograniczoną liczbę znaków nie wszystkie informacje mogą być zamieszczone w 
ogłoszeniu o zamówieniu. Pełną informację zawiera SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1) Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r., poz. 2019 ze zm.), jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy.
2) Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, w tym na projektowane postanowienia umowy,
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której Zamawiający był 
zobowiązany na podstawie ustawy.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 515 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2021
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