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Polska-Radom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 
2018/S 182-411533 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Dostawy 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja i: instytucja zamawiająca 
1.1) Nazwa i adresy 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
670209356 
ul. Juliana Aleksandrowicza 5 
Radom 
26-617 
Polska 
Osoba do kontaktów: Agata Łuczycka-Chojnacka 
Tel.: +48483614969 
E-mail: dzp@wss.com.pl 
Faks: +48483613023 
Kod NUTS: PL921 
Adresy internatowe: 
Główny adres: http://wss.com.pl 

1.2) Informacja o zamówieniu wspólnym 
1.3)         Komunikacja 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.wss.com.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej 

1.4) Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

1.5)         Główny przedmiot działalności 
Zdrowie 

Sekcja II: Przedmiot 
11.1)         Wielkość lub zakres zamówienia 
11.1.1)      Nazwa: 

Dostawa informatycznego systemu laboratoryjnego do Zakładu Patomorfologii wraz z towarzyszącymi 
dostawami sprzętu i usługami w celu stworzenia Centrum tele-patologii 
Numer referencyjny: DZP.341.44.2018 

11.1.2)      Główny kod CPV 
48000000 
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11.1.3)      Rodzaj zamówienia 
Dostawy 

11.1.4)      Krótki opis: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa informatycznego systemu laboratoryjnego do Zakładu Patomorfologii 
wraz z towarzyszącymi dostawami sprzętu i usługami w celu stworzenia Centrum tele-patologii w tym: 
1) Część 1: 
a) Dostawa, instalacja, wdrożenie systemu informatycznego w Zakładzie Patomorfologii 
b) Zakup innego sprzętu komputerowego 
2) Część 2: 
a) Zakup skanera preparatów wraz z oprogramowaniem do Platformy Tele-patologii 

11.1.5)     Szacunkowa całkowita wartość 
11.1.6)      Informacje o częściach 

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

11.2)         Opis 
11.2.1)      Nazwa: 

Dostawa, instalacja, wdrożenie systemu informatycznego w Zakładzie Patomorfologii wraz z zakupem innego 
sprzętu komputerowego 
Część nr: l 

11.2.2)     Dodatkowy kod lub kody CPV 
48000000 
30213000 
72265000 
72263000 
72000000 

11.2.3)      Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL921 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA 

11.2.4)     Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie informatycznego systemu laboratoryjnego w 
Zakładzie Patomorfologii oraz zakup innego sprzętu komputerowego, na który składa się: 
a) Stacja makroskopowania (l szt.); 
b) Drukarka kodów do kasetek histopatologicznych (l szt.) 
c) Automatyczna drukarka kodów na szkiełka mikroskopowe (2 szt.) 
d) Komputer stacjonarny PC (13 szt.) 
e) Skaner płaski do dokumentów (l szt.) 
f) Czytnik kodów kreskowych (13 szt.) 
g) Drukarka etykiet z kodami kreskowymi (3 szt.) 
O parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 5 do SIWZ 

11.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 
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11.2.6)     Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 643 954.41 PLN 

11.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w dniach: 120 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

11.2.10)    informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 

11.2.11)    Informacje o opcjach 
Opcje: nie 

11.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych 
11.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: 
RPMA02.01.07-14-7925/17-00 

11.2.14)    Informacje dodatkowe 
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części l w 
Wysokości: 13 000,00 PLN. 

11.2)         Opis 
11.2.1)      Nazwa: 

Dostawa skanera preparatów wraz z oprogramowaniem do platformy Tele-Patologii 
Część nr: 2 

11.2.2)      Dodatkowy kod lub kody CPV 
48000000 
72265000 
72263000 
72000000 

11.2.3)      Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL921 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5, POLSKA 

11.2.4)      Opis zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera preparatów sztuk l wraz z oprogramowaniem do platformy 
Tele-patologii o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 5A do SIWZ 

11.2.5)      Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40 
Cena - Waga: 60 

11.2.6)     Szacunkowa wartość 
11.2.7)      Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 

Okres w dniach: 120 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 

II.2.10)   Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
11.2.11)    informacje o opcjach 

Opcje: nie 
11.2.12)    Informacje na temat katalogów elektronicznych 
11.2.13)    Informacje o funduszach Unii Europejskiej 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 
Numer identyfikacyjny projektu: 
RPMA02.01.07-14-7925/17-00 

11.2.14)    Informacje dodatkowe 
Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium dla części 2 w 
Wysokości: 7 500,00 PLN. 

Sekcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
lll.l)       Warunki udziału 
111.1.1)     Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 

zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

111.1.2)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. 

111.1.3)     Zdolność techniczna e kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał - w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
a) Dotyczy części l - co najmniej 2 dostawy (wdrożenia) laboratoryjnego systemu informatycznego 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia ujętym w części l, o wartości nie mniejszej niż 
100 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz, którego 
wdrożenia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana 
lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. 
b) Dotyczy części 2 - co najmniej 2 dostawy i wdrożenia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
zamówienia ujętym w części 2 o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz, którego wdrożenia zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, 
którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, 
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. 

21/09/2018      S182 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                              4 / 7 
https://ted.europa.eu/ Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
TED 



 
Dz.U./S S182 
21/09/2018 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta                               5 / 7  
411533-2018-PL 

III.1.5)     Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)        Warunki dotyczące zamówienia 
111.2.2)     Warunki realizacji umowy: 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 3 do S1WZ- wzorze umowy. 
111.2.3)     Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 
IV.l)       Opis 
IV. 1.1)     Rodzaj procedury 

Procedura otwarta 
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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: 29/10/2018 
Czas lokalny: 10:00 

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) 
IV.2.7)     Warunki otwarcia ofert 

Data: 29/10/2018 
Czas lokalny: 10:30 
Miejsce: 
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Aleksandrowicza 5, pok nr 13, POLSKA 

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: 

l. Oferta w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 
podstaw do wykluczenia musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 25a, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w 
SIWZ tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 2 do SIWZ, 

2. oświadczenie dla podmiotu trzeciego na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 
22a ustawy Pzp), składanego w oparciu o art. 25a ust 3 pkt 1) ustawy Pzp, iż nie podlega wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. l oraz ust. 5 pkt l i 8 ustawy Pzp - w zakresie tożsamym jak dla 
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Wykonawcy i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ - w zakresie w jakim Wykonawca 
powołuje się na ich zasoby tj. (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 2 do SIWZ, 
3. dowód wniesienia wadium, 
4. wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr l do SIWZ, 
5. wypełniony formularz cenowy-opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika od nr 3 do umowy 
6. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych - szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika nr 5 i 5A do SSWZ (w częściach w których Wykonawca składa 
ofertę) oraz Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim- zawierające wymagane parametry techniczne 
7. jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
22a Pzp w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
Gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
8. dokument potwierdzający zasady reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnictwa wystawione na zasadach 
określonych w rozdz. X pkt 4 SIWZ i pkt 2.2.8 
II. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w rozdz. VI pkt 3 SIWZ. 
III. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w 
SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego. 

Vl.4)       Procedury odwoławcze 
VI.4.1)    Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

Krajowa Izba Odwoławcza 
Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

VI.4.2)    Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)    Składanie odwołań 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w 
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na 
stronie internetowej. 
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie: 
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
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b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
5). Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy 
Pzp. 

VL4.4)    Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Krajowa Izba Odwoławcza 
Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48224587800 
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl 

VI.5)       Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
18/09/2018 
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