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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:224868-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Radom: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
2018/S 098-224868
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29
Osoba do kontaktów: Edyta Białczak
26-600 Radom
Polska
Tel.: +48 483617300
E-mail: szp@uthrad.pl
Faks: +48 483617314
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.uniwersytetradom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej i przebudowa budynku Hali Sportowej pod kątem instalacji i
późniejszego użytkowania ww. aparatury.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej i przebudowa budynku hali sportowej
pod kątem instalacji i późniejszego użytkowania w/w aparatury. Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj
i wybuduj”. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 3 SIWZ i opracowaniach
załączonych do specyfikacji.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część I.
1. Zakres zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania hali sportowej na
budynek dydaktyczny wraz z miejscami postojowymi na działce nr ewid. 161/2 obręb 0020 arkusz 12 oraz na
działce nr ewid. 157/2 obręb 0020, arkusz 18 przy ul. Henryka Mierzejewskiego w Radomiu.
b) przebudowa obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją
c) wyposażenie obiektu w aparaturę diagnostyczną:
— rezonans magnetyczny,
— tomograf komputerowy,
— aparaty USG,
— dostarczenie wyposażenia (meble) do pomieszczeń biurowych, gabinetów lekarskich, sal wykładowych.
Część II.
1. Zakres zamówienia:
a) dostarczenie oprogramowania:
— system do obróbki i analizy danych pochodzących z systemu tomografii komputerowej i systemu
rezonansu,
— RIS (Radiologiczny System Informatyczny), PACS/dystrybucja obrazów/oprogramowanie stacji
diagnostycznej /.
b) dostarczenie sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania (serwer, stacje diagnostyczne)

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000, 71240000, 72510000, 71320000, 33115000, 33113000, 33112000, 30200000, 45000000,
39150000

II.1.7)

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

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
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Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I
1)
Krótki opis
Część I.
1. Zakres zamówienia:
a) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania hali sportowej na
budynek dydaktyczny wraz z miejscami postojowymi na działce nr ewid. 161/2 obręb 0020 arkusz 12 oraz na
działce nr ewid. 157/2 obręb 0020, arkusz 18 przy ul. Henryka Mierzejewskiego w Radomiu.
b) przebudowa obiektu zgodnie z opracowaną dokumentacją
c) wyposażenie obiektu w aparaturę diagnostyczną:
— rezonans magnetyczny,
— tomograf komputerowy,
— aparaty USG,
— dostarczenie wyposażenia (meble) do pomieszczeń biurowych, gabinetów lekarskich, sal wykładowych.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71221000, 71320000, 71240000, 33115000, 33113000, 33112000, 45000000, 39150000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II
1)
Krótki opis
Część II.
1. Zakres zamówienia:
a) dostarczenie oprogramowania:
— system do obróbki i analizy danych pochodzących z systemu tomografii komputerowej i systemu
rezonansu,
— RIS (Radiologiczny System Informatyczny), PACS/dystrybucja obrazów/oprogramowanie stacji
diagnostycznej /.
b) dostarczenie sprzętu komputerowego do obsługi oprogramowania (serwer, stacje diagnostyczne)
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
30200000, 72510000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
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Część I 100 000,00 PLN /słownie: sto tysięcy złotych/.
Część II 10 000,00 PLN /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
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 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 ze zm.).
3. Wadium wnoszone:
1) w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w banku Raiffeisen Bank Polska
S.A. O/Radom nr 29 1750 1253 0000 0000 2074 0779. Uznaje się, że wadium zostało wniesione w terminie
jeżeli środki znajdą się na rachunku Zamawiającego w terminie składania ofert, tj. do dnia 27.6.2018 r. do godz.
1000
2) w innych formach zabezpieczenia niż pieniądz, stosowny dokument należy złożyć w formie oryginału w
Kwesturze Zamawiającego w pok. nr 233 przy ul. Malczewskiego 29 do dnia 27.6.2018 r do godz. 10:00
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.
Podpis pod dokumentem gwarancji/poręczenia powinien być czytelny lub złożony pod imienną pieczątką.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancja powinna zapewniać
bezwarunkową wypłatę na rzecz Beneficjenta pełnej kwoty stanowiącej równowartość wadium w przypadku
złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych, zgłoszone w terminie związania ofertą.
3) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający
zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.
4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Określono w SIWZ

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, na druku którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, na druku którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
Część I.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
— dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawie sprzętu diagnostycznego
pełniącego podobne funkcje jak określony w SIWZ jak również dostosowanie pomieszczeń do wymagań
dostarczonych urządzeń, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami min dwiema osobami, które posiadają uprawnienia budowlane
zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia tj. posiadają stosowne uprawnienia budowlane oraz są wpisane na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Część II.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
— dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawie i wdrożeniu
oprogramowania do obróbki i analizy danych pochodzących z systemu tomografii komputerowej i rezonansu
magnetycznego o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda.
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 -23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
Do oferty Wykonawca ma dołączyć, zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu Zamówienia (dalej zwanego
„JEDZ”). Jednolity europejski dokument zamówienia jest oświadczeniem własnym Wykonawcy na potrzeby
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - na
druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
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a) Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/
pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
b) Komisja Europejska udostępniła bezpłatną usługę internetową dla Wykonawców w zakresie elektronicznego
wypełniania ESPD, pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools databases/espd/filter?
lang=pl
c) Wykonawca przygotowując ofertę ma możliwość samodzielnego wypełnienia JEDZ lub skorzystać z ww.
usługi internetowej.
d) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) i 36b Ustawy,
zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą JEDZ, dotyczących tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich
wypełnionych.
e) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą JEDZ dotyczących tych podmiotów i w zakresie w
jakim powołuje się na ich zasoby.
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.)
JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te muszą w pełnym
zakresie wymaganym przez Zamawiającego potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia przez Wykonawcę.
g) W JEDZ każdy uczestnik postępowania wypełnia: - Część II sekcję A, B i C, D - Cześć III (podstawy
wykluczenia) sekcję A, B, C i D w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ, - Część IV (kryteria
kwalifikacji) tylko sekcję α - ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji. Wykonawca
nie wypełnia dalszych sekcji części IV formularza odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego.
7.2 JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art.
25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
1) Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.
Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi
bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: jedz@uthrad.pl .
a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Zamawiający zaleca korzystanie z formatu pdf.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu
elektronicznego,
W szczególności w jednym z ww. formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
25/05/2018
S98
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 11

Dz.U./S S98
25/05/2018
224868-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7 / 11

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.
W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym
przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na
licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej.
Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do
dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ.
f) Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę
postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na
identyfikację wykonawcy.
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego zamawiającego.
i) Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w
sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w
takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.
Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik, w przypadku ustanowienia pełnomocnika do
pełnomocnictwa należy dołączyć dokument, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego
Wykonawcy,
Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wniesione zostało w
formie gwarancji lub poręczenia.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
— Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym
wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty - na druku którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Zamawiający uzna tylko dokumenty złożone w oryginale, zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamówienia.
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
tejże ustawy, Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia n/w oświadczeń lub dokumentów,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie
żądał dostarczenia następujących dokumentów:
Część I i II.
Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
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 albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności - na druku którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.
Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne - na druku którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał dostarczenia następujących dokumentów:
Część I.
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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie:
— dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawie sprzętu diagnostycznego
pełniącego podobne funkcje jak określony w SIWZ jak również dostosowanie pomieszczeń do wymagań
dostarczonych urządzeń, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto każda.
Wykaz składany jest na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Jeżeli wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca
powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu
zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie
wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na
PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
Z wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje min dwiema osobami, które posiadają uprawnienia budowlane
zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia tj. posiadają stosowne uprawnienia budowlane oraz są wpisane na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
Wykaz składany jest na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Część II.
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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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał należycie:
— dwie dostawy odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj. polegające na dostawie i wdrożeniu
oprogramowania do obróbki i analizy danych pochodzących z systemu tomografii komputerowej i systemu
rezonansu magnetycznego, o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda.
Wykaz składany jest na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 5a do SIWZ.
Dysponowanie zasobami innego podmiotu.
. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale 2 pkt. 5 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia,
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do
SIWZ.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy
Pzp.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1126).
Uwaga!!! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawiając dowody na dostępność zasobów podmiotu
trzeciego przedstawił dokumenty potwierdzające istnienie skutecznego zobowiązania podmiotu trzeciego
względem wykonawcy do udostępnienia określonych zasobów. Wykonawca musi w sposób realny dysponować
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przekazanymi mu zasobami na etapie realizacji zamówienia, a od Wykonawcy zależy jaki wybierze on sposób
zaprezentowania realności udostępnienia. Zamawiający oceniając otrzymane zobowiązanie będzie ustalał, czy
Wykonawca posiłkując się zasobami podmiotu trzeciego rzeczywiście uzyska jego wsparcie na etapie realizacji
zamówienia w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży ciężar
udowodnienia Zamawiającemu rzeczywistego sposobu wykorzystania zasobów przy wykonaniu zamówienia.
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego,
Wykonawca musi złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
Część I - dokumenty i materiały firmowe potwierdzające zgodność zadeklarowanych parametrów technicznych
aparatury do diagnostyki obrazowej ze stanem faktycznym /np. materiały opisowe pochodzące od producenta
takie jak: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego
sprzętu/ Materiały te należy załączyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Część II - certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające, iż oferowane urządzenia medyczne są dopuszczone
do użytkowania na terenie Polski – wymagane obowiązującymi przepisami (atesty, certyfikaty CE, deklaracje
zgodności, zgłoszenia (wnioski), ustawa z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679 z
2010 r.).
Dla systemu PACS wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających rejestrację jako wyrób
medyczny w klasie min. IIb, lista uprawnionych podmiotów wykonujących usługi serwisowe na podstawie
uzyskanej od producenta autoryzacji w zakresie oferowanego sprzętu – podstawa: art. 90 ustawy z dnia
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 107 poz. 679).
Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
7.5.5.1. w pkt. 7.5.1 ppkt 7.5.1.1. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokumenty powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.5.5.2. w pkt. 7.5.1 ppkt 7.5.1.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w
zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-8d/18/E

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
27.6.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27.6.2018 - 10:30
Miejscowość:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Malczewskiego 29,
26-600 Radom, Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 205
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2018
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