TEO 074 - 184 / 2019

Opole,

19.06.2019 r.

Ogłoszenie
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą
w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014443 przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP: 7542563619, REGON: 530512391,
w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na:
Zadanie 1. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Lasera urologicznego
Stonelight TKP-02
Zadanie 2. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Lasera okulistycznego
Pure Point nr 1201971101
Zadanie 3. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Komory laminarnej
Polon KLVS-1C nr 170
1.ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej z siedzibą
w Opolu, al. W. Witosa 26, 45-401 Opole, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014443 przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający NIP: 7542563619, REGON: 530512391.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Zadanie 1. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Lasera urologicznego Stonolight TKP-02
Zadanie 2. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Lasera okulistycznego
Pure Point nr 1201971101
Zadanie 3. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego Komory laminarnej
Polon KLVS-1C nr 170
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1.1, 1.2, 1.3
"Opis przedmiotu zamówienia"
4.WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować potencjałem technicznym, ekonomicznym do wykonania zamówienia. Wykonanie usługi

przez osobę posiadającą certyfikat / dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych
umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej z godnie z przedmiotem usługi
wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela
5. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
1) Zamawiający w celu potwierdzenia warunków określonych w punkcie 4, wymaga przedłożenia
oświadczenia złożonego według wzoru przedstawionego załączniku nr 4 do ogłoszenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości sprawdzenia powyższych informacji.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wymagania podstawowe:
a) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia. Złożenie oferty przez
Wykonawcę na wykonanie tylko cześć zamówienia przedstawionego w ogłoszeniu, spowoduje że
oferta zostanie odrzucone ze względu na niespełnienie warunku sposobu przygotowania oferty;
b) wzory dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione i podpisane
przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej
z niniejszym ogłoszeniem (wzory dokumentów zgodne załącznikami nr 2, 3 i 4, które zostały
wskazane w punkcie 20-tym niniejszego ogłoszenia;
c) treść złożenia ofert musi być zgodna z treścią ogłoszenia, pod rygorem ich odrzucenia;
d) ofertę należy przygotować na załączonych do ogłoszenia wzorach załączników (pkt. 20).
Zamawiający nie dopuszcza dokonywanie w treści wzorów załączników jakichkolwiek zmian.
e) w przypadku złożenia przez Wykonawcę wymaganych przez Zamawiającego załączników według
własnego wzoru ich treść musi być zgodna z treścią zawartą we wzorach załączników do niniejszego
ogłoszenia.
f) Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować kompletną i jednoznaczną cenę,
uwzględniającą wszystkie przewidziane koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty
związane z kompleksową realizacją zamówienia.
g) ustalenie prawidłowej stawki VAT należy do obowiązków Wykonawcy;
h) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
i) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia;
j) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę kopii za zgodność z oryginałem.

7. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU
Zamawiający wskazuje do kontaktów z Wykonawcami w zakresie prowadzonego postępowania
Pana Marcin Bienias, e-mail: tm@wcm.opole.pl, tel. 77 4520 430.

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1) Termin wykonania przeglądu do dnia 30.06.2019 r.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

10. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.
2) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do
wykonania tej czynności. Zakres reprezentacji Wykonawcy musi wynikać z dokumentów
przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela.
4) Do oferty przygotowanej wg wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do ogłoszenia, należy
również dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą;
b) oświadczenia, którego wzór stanowią załączniki nr 4 i 3 do ogłoszenia;
c) kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto i brutto dla przedmiotu zamówienia.

12. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę należy przesłać na adres e-mail: te@wcm.opole.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24.06.2019 r., do godz. 11:00.
2) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2019 r., o godz. 11:30,
miejsce otwarcia ofert: blok szpitalny WARSZTATY, pok. 17 "Zespół Inżynierii Medycznej".
4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego.
6) Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
13. KRYTERIA OCENY OFERT
1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie kryterium wyboru oferty jest cena (cena - 100%).
3) Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą cenę i spełni warunki
określone w ogłoszeniu.

14. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1) Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień (jeżeli nie
naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również
zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
3) Sprawdzanie wiarygodności ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny
oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów,
danych i innych informacji.
4) Ogłoszenie wyników postępowania. Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni
o wynikach postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

15. ODRZUCENIE WYKONAWCY
Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku:
1) niespełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem.

16. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
z wyłączeniem informacji o wyniku prowadzonego postępowania, Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie pisemnie.

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na
każdym etapie jego prowadzenia.

18. POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia przed
rozstrzygnięciem wyboru ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści
ogłoszenia zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej przy użyciu poczty
elektronicznej (e-mail).
2) Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści ogłoszenia będą wymagały zmiany treści ofert,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
3) Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za ofertę
najkorzystniejszą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia
4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że zawarcie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający może odstąpić
od zawarcia umowy z Wykonawcą.
5) O terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą e-mailową lub
telefonicznie.
6) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
7) Szczegółowy opis praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy przedstawia projekt umowy
(załącznik nr 5 do ogłoszenia).

19. WYNIK PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
O wyniku prowadzonego postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając
stosowne ogłoszenie na stronie internetowej USK w Opolu
20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załączniki opisane w poniższej tabeli są wzorami dokumentami, które stanowią integralną częścią
niniejszego ogłoszenia.
L.p.

1.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1

Opis przedmiotu zamówienia Lasera urologicznego Stonelight TKP-02

Załącznik nr 1.2

Opis przedmiotu zamówienia Lasera okulistycznego Pure Point nr 1201971101

Załącznik nr 1.3

Opis przedmiotu zamówienia Komory laminarnej Polon KLVS-1C nr 170

2.

Załącznik nr 2

Formularza oferty

3.

Załącznik nr 3

Wzór oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego

4.

Załącznik nr 4

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zapytania
ofertowego

5.

Załącznik nr 5

Wzór umowy

Przedstawiony opis zawarty w ogłoszeniu nie rości sobie prawo do miana wyczerpujących informacji zawartych w niniejszym
ogłoszeniu. Osoba fizyczna, podmiot prawny korzystający z niniejszego opracowania nie może wykorzystywać niedoskonałości
lub opuszczeń, a o ich wykryciu wino się powiadomić Zamawiającego, który może dokonać odpowiednich poprawek, uzupełnień
lub interpretacji.

