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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 30020002009
Adres pocztowy: Chopina 29
Miejscowość: Białogard
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Kod pocztowy: 78-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Jagiełło, Łukasz Sołtysiak
E-mail: przetargi@szpitalbialogard.pl 
Tel.:  +94 3113717
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalbialogard.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://szpitalbialogard.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa tomografu komputerowego dla Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.
Numer referencyjny: P/N/5/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33115000 Urządzenia do tomografii

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego tomografu komputerowego, wyprodukowanego w 2022 roku.
Zamawiający wymaga urządzenia nieużywanego, nie rekondycjonowanego, w najnowszej wersji sprzętowej i 
oprogramowania na dzień składania oferty

mailto:przetargi@szpitalbialogard.pl
www.szpitalbialogard.pl
http://szpitalbialogard.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/


2 / 4

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: PL Polska
Kod NUTS: PL426 Koszaliński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.
ul. Chopina 29
78-200 Białogard

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. dostawa nowego tomografu komputerowego, wyprodukowanego w 2022 roku.
Zamawiający wymaga urządzenia nieużywanego, nie rekondycjonowanego, w najnowszej wersji sprzętowej 
i oprogramowania na dzień składania oferty. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do:
a) dostarczenia, ustawienia, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego przy użyciu niezbędnych materiałów, części i sprzętu. Dokumentacja projektowa stanowi 
Załącznik nr 3 do SWZ
b) wykonanie testów odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji 
urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych).
c) wykonanie projektu oraz obliczeń osłon stałych dla dostarczanego aparatu.
d) szkolenie dla lekarzy/techników z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na 
zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej:
- 5 dni x 7 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu
- 5 dni x 7 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym 
aparacie,
2. dostawa macierzy pamięci masowej, której zadaniem jest udostępnianie przestrzeni dyskowej wraz z 
instalacją i wstępną konfiguracją. Rozwiązanie ma być kompletne [end-to-end] czyli zawierać wszystkie 
urządzenia aktywne konieczne do jego wykonania oraz okablowanie [z wyłączeniem okablowania i jego 
zakończenia w postaci patchpanelu, pomiędzy ośrodkami Zamawiającego]. Rozwiązanie nie obejmuje też 
dostawy zasilania energetycznego do szafy RACK i rozgałęziaczy w samej szafie.
3. dostawa osłon osobistych:
a. fartucha ochronnego dwustronnego lekkiego zapinanego na rzep o standardowym rozmiarze 110x60 cm o 
współczynniku Front 0,50 mm/tył 0,25 mm Pb
b. kryzy tarczycy: osłona na tarczycę o współczynniku 0,5 Pb - 1 kpl. (rozm. S, M, L) - przeznaczony i dla 
dorosłych i dla dzieci
c. okularów ochronnych o współczynniku 0,75 mm Pb - 1 szt
d. fartucha miednicowy lekki półfartuch o współczynniku 0,5 Pb -1 szt – 45x50 cm
e. osłony dla dzieci: fartuch RTG dla dzieci specjalnie przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych lekki 
zapinany na rzep, długość 60cm szerokość w biodrach 45 cm o współczynniku ołowiu 0,50 mm Pb,
4. dostawa duplikatora płyt CD/DVD ze złączem USB

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 6
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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę i montaż aparatury 
medycznej stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania lub innego sprzętu medycznego o łącznej wartości 
nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, potwierdzoną referencjami wystawionymi przez podmiot medyczny.
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda 
od Wykonawców złożenia wraz z ofertą poniższych dokumentów, zgodnie z art. 107 ust. 1 Pzp:
1) oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu i 
używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 186 ze zm.) oraz dyrektywami europejskimi,
2) certyfikat i deklaracje zgodności CE (j. polski),
3) katalogów, karty katalogowej lub opisu technicznego w języku polskim, zawierających wszystkie wymagane 
parametry techniczne.

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.1.8) 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: 02/08/2022
Czas lokalny: 09:00

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
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2022
Czas lokalny: 09:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2022
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