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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19758-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Tychy: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
2022/S 010-019758

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: MEGREZ Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Edukacji 102
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
E-mail: zp@szpitalmegrez.pl 
Tel.:  +48 323255125
Faks:  +48 323255284
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szpitalmegrez.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl
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: podmiot leczniczy - spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
,,Usługa serwisowania aparatów: 1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze stacją serwerową 2) 
Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal
Numer referencyjny: 9/21/ZP/PN

II.1.2) Główny kod CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Opis przedmiotu zamówienia:
1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze modernizacją stacji serwerowej. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o.- Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10.
2) Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o. - Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa serwisowania aparatów: 1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze stacją serwerową
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Tomograf komputerowy GE REVOLUTION EVO 64 ze modernizacją stacji serwerowej. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o.- Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10.

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
Okres w miesiącach: 36
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Usługa serwisowania aparatów: 2) Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową 
Intellispace Portal
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50400000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MEGREZ Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102
43-100 Tychy

II.2.4) Opis zamówienia:
2) Rezonans Magnetyczny MR INGENIA 1,5 T wraz ze stacją opisową Intellispace Portal. Przedmiotem 
zamówienia jest usługa wykonywania pogwarancyjnych przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu 
medycznego w Megrez Sp. z o.o. - Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 11.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych 
lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku 
wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza, że są wpisani do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. dysponuje min. dwiema osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, posiadającymi przeszkolenie z 
zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wystawione przez 
producenta lub podmiot przez niego upoważniony;
b. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 
również wykonuje - co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem serwisowanie/przeglądy aparatury 
medycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) o wartości nie 
mniejszej niż:
Pakiet nr 1: 216 000,00 zł brutto,
Pakiet nr 2: 100 000,00 zł brutto.
Przez ciągłość należy rozumieć związanie wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o 
okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług 
(przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku.
Przez pojęcie usługi należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość usługi to wartość umowy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Stosownie do dyspozycji art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności 
w zakresie realizacji zamówienia tj. osób wykonujących naprawy, przeglądy serwisowe i konserwacje Sprzętu 
objętego umową.
2.W dniu zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności 
gospodarczej obejmującej między innymi świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszej Umowy.

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: 11/02/2022
Czas lokalny: 08:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 10/04/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2022
Czas lokalny: 08:05
Miejsce:
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komputer Zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z platformy złożonych ofert, w sali nr 1.10

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności, w 
przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie lub po spełnieniu przesłanek przewidzianych w ustawie 
Prawo Zamówień Publicznych lub przez inne obowiązujące przepisy.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, o których mowa w §1 ust. 1, w szczególności ze względu na:
1) zmiany organizacyjne w Szpitalu prowadzonym przez Zamawiającego, spowodowane udzielaniem przez 
Zamawiającego świadczeń zdrowotnych osobom zakażonym koronawirusem.
2) Awarię sprzętu, skutkującą brakiem możliwości dalszego korzystania ze sprzętu przez Zamawiającego
3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu na podstawie ustawy Kodeks cywilny oraz 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku:
a) dwukrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w §4 ust. 6 , §4 ust. 7 lub §7 ust.3 , 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,
c) zwłoka Wykonawcy w realizacji obowiązków wynikających z §4 ust. 6 , §4 ust. 7 lub §7 ust.3 trwa dłużej niż 
14 dni.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w przypadku awarii Sprzętu, 
uniemożliwiającej jego dalszą eksploatację lub w przypadku wycofania Sprzętu z eksploatacji. W przypadku 
zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 
wykonaną część umowy, do chwili otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. Wykonawcy 
nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) z tytułu niewykonanej części umowy. 
W przypadku gdy brak możliwości dalszej eksploatacji lub wycofanie Sprzętu, dotyczy wyłącznie Sprzętu, o 
którym mowa w §1 ust. 2a, każda z pozostałych do zapłaty części wynagrodzenia, o których mowa w §3 ust. 3, 
ulegnie obniżeniu o 20%.
5. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres 
Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy na podstawie 
postanowień niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od chwili, w której dowiedział się o zaistnieniu podstawy 
do rozwiązania umowy.
6. Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowań.
7. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej części umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/01/2022
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