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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: Anna Karczmarczyk-Tryc
Tel.: +48 224682453
E-mail: projekt.zag@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:
Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki oraz
modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.
Numer referencyjny: 2/UE-1/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
31000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia
zaawansowanej diagnostyki oraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu na
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potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów
rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii
Sp. z o.o. w Zagórzu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie w ramach IX osi priorytetowej „Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania
9. 2 .2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Zamówienie realizowane jest w związku z realizacją Umowy o dofinansowanie Nr
RPMA.09.02.02-14-9357/17-00 zawartej w dniu 05 grudnia 2017 r.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 851 851.85 PLN

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
33124100
33197000
38540000
33100000
48000000
30213300

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.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki
oraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu na potrzeby projektu pn.
„Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40%
Cena - Waga: 60%

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
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.09.02.02-14-9357/17

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub
wykonują należycie co najmniej jedno zamówienie (jedną umowę - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają
sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu, jak również zamówienia
udzielane w częściach tj. każda z części stanowi odrębne zamówienie) odpowiadające swoim rodzajem i
wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na dostawie wraz z montażem,
instalacją, uruchomieniem, konfiguracją (kalibracją), systemu do analizy chodu o wartości co najmniej
2.000.000 PLN. Dla potrzeb oceny spełniania w/w warunku w przypadku, gdy Wykonawca, załączy dokumenty
zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do
przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu
publikacji ogłodzenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP obowiązujących w danym dniu, zastosowanie mają kursy ostatnio ogłoszone, przed tym
dniem .

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie 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
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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: 10/06/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 10/06/2018
Czas lokalny: 10:00
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. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest złożyć na dzień składania ofert:
a) wypełniony i podpisany Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – (wg wzoru stanowiącego załącznik nr
1do SIWZ) - zgodnie z zamieszczoną instrukcją wypełniania dokumentu punkt 12.20 SIWZ.
b) wypełniony i podpisany formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ),
c) wypełniony i podpisany formularz cenowy – oraz parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
d) w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym
rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub w przypadku składania oferty
wspólnej, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez
mocodawcę,
e) dowód wniesienia wadium wg zasad określonych w pkt 16 SIWZ. Wadium w wysokości: 17.146,00 zł.
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. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp - zgodnie z
zapisami punktu 13.5 SIWZ:
a) opisów w postaci kart katalogowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta lub innych
dokumentów tak np. wyciągi z instrukcji, foldery, broszury wrazz opisami technicznymi w języku polskim dla
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zaoferowanego systemu do analizy chodu (dokumenty dotyczącego całego systemu, a nie poszczególne
elementów składowych wchodzących w skład systemu);
b) Certyfikat wyrobu medycznego zgodny z dyrektywą MDD – 93/42/EEC lub inny równoważny dokument
jak np. zaświadczenie wystawiony przez podmiot mający siedzibę w państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego dla zaoferowanego systemu do analizy chodu.
5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (brak
podstaw do wykluczenia) - zgodnie z zapisami punktu 13.2 SIWZ:
a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
d) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
6.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: zgodnie
z zapisami punktu 13.2 SIWZ. a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 -- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
7. Inne dokumenty składane w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej– sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ.
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

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowien Publicznych
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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:
30/04/2018

