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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:339026-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Urządzenia do mammografii
2021/S 128-339026
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 7891760011
Adres pocztowy: os. Stefana Batorego, nr 80A, lok. L3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 60-687
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Stanek
E-mail: jstanek@wcm-remedium.pl
Tel.: +48 604565283
Adresy internetowe:
Główny adres: http://wcm-remedium.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://wcm-remedium.pl/przetargi/
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: zamawiający subsydiowany

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa zestawu (2 szt.) mammografów cyfrowych

II.1.2)

Główny kod CPV
33111650 Urządzenia do mammografii

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu dwóch mammografów cyfrowych:
1.1. zadanie 1 – mammograf z biopsją stereotaktyczną – urządzenie szczegółowo opisane jest w załączniku do
SWZ;
1.2. zadanie 2 – mammograf do badań skryningowych – urządzenie szczegółowo opisane jest w załączniku do
SWZ.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w załącznikach do
SWZ, w tym we wzorze umowy.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
— zadanie 1 – Oddział Poznań: os. S. Batorego 80 AB, 60-687 Poznań,
— zadanie 2 – Oddział Śrem: ul. D. Chłapowskiego 1 KLŁ, 63-100 Śrem.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie zestawu dwóch mammografów cyfrowych (CPV
33111650-2 – urządzenia do mammografii):
1.1. zadanie 1 – mammograf z biopsją stereotaktyczną – urządzenie szczegółowo opisane jest w załączniku do
SWZ;
1.2. zadanie 2 – mammograf do badań skryningowych – urządzenie szczegółowo opisane jest w załączniku do
SWZ.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie zarówno pod
względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 175, z późn. zm.).
5. Zasady realizacji zamówienia opisano we wzorze umowy – załączniku do SWZ.

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
Koniec: 31/12/2022
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Zamówienie jest udzielanie w związku z realizacją przez Wielkopolskie Centra Medyczne Remedium Sp. z
o.o. zadania pn.: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy,
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Spółka nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo
zamówień publicznych, stosowanie ustawy Pzp wynika z zapisów umowy o dofinansowaniu.
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:
Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zamieszczonej na stronie http://wcm-remedium.pl/.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamieszczonej na stronie http://wcmremedium.pl/.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
1. Przedmiot zamówienia to towary produkowane seryjnie, powszechnie dostępne w branży medycznej.
2. Ustalono w umowie z MZ termin ostatecznego wdrożenia i rozliczenia zakupu.
3. Wykonawcy zgłosili dłuższe terminy realizacji niż pierwotnie zakładano, zachodzi możliwość niedotrzymania
terminu wynikającego z umowy o dofinansowanie.
4. Dzięki szybszemu uruchomieniu nowoczesnej aparatury, będzie wcześniej możliwe świadczenie badań
lepszej jakości dla pacjentów.

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: 20/07/2021
Czas lokalny: 12:00

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)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 20/07/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Siedziba Spółki: os. Stefana Batorego 80A, lok. L3, 60-687 Poznań
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, z uwagi na wymogi wynikające z pandemii.
Bezpośrednio po komisyjnym otwarciu ofert, zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej http://wcmremedium.pl/przetargi/ zestawienie nazw wykonawców i wysokości złożonych ofert.

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
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, z zachowaniem formy pisemnej.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sądy powszechne
Miejscowość: Poznań
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wielkopolskie Centra Medyczne Sp. z o.o. nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień
publicznych. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu na podstawie regulaminu zamawiającego.

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2021
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