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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Gadoś
Tel.: +48 224682453
E-mail: hanna.gados@centrumzagorze.pl
Faks: +48 227733323
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumzagorze.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.centrumzagorze.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania tj. dostawa Systemu trójwymiarowej analizy chodu wraz z
montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi
Numer referencyjny: 4/2018/ZP

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
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UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na cały system. Nie przewiduje się składania ofert
częściowych.
2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I,
wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia
do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, do budynku Pracowni Analizy
Ruchu.
4. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację
bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.
5. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał europejski znak bezpieczeństwa CE.
6 Wszystkie parametry techniczne podane w załącznikach do SIWZ należy traktować jako wymagania
podstawowe uważane przez Zamawiającego za minimalne. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych
parametrach
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy budynek Pracowni Analizy Ruchu

II.2.4)

Opis zamówienia:
System trójwymiarowej analizy chodu (MOCAP) składa się z:
- min. 8 kamer pracujących w świetle podczerwonym o rozdzielczości min. 2 MP,
- min. 2 kamer video,
- szesnastokanałowego elektromiografu bezprzewodowego,
- platformy dynamometrycznej
- jednostki centralnej
- urządzenia synchronizującego
- niezbędnego oprogramowania
- niezbędnego osprzętu przyłączeniowego i montażowego
- oferta powinna zawierać także montaż systemu w Pracowni

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

3/5

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej
Zamawiającego

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 11:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 11:30
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Miejsce:
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. w Zagórzu k/W-wy, 05-462 Wiązowna, w Sekcji Zamówień
Publicznych, budynek administracji-parter
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w
wysokości 10 000 zł. PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku
następujący formach: 1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego 63 1540 1157
2115 2943 4535 0002 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 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formach innych niż pieniądzu, złożone
poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku
przed terminem składania ofert. Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu należy złożyć w kasie
Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu/k Warszawy przed upływem terminu składania
ofert. Kasa czynna jest codziennie w dni robocze w godz. 08.00 – 15.00. 2. Termin związania ofertą wynosi
60 dni. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt
6 Ustawy. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.) Nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy, 2). Nie podlegają wykluczeniu
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1,3,4 ustawy. 3). spełnają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ.
5. 1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul.Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowien Publicznych
ul.Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458770
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

