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Polska-Piekary Śląskie: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego 

2016/S 209-378611 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Wyniki postępowania 

Usługi 

Dyrektywa 2014/24/UE 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa i adresy 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
Piekary Śląskie 
41-940 
Polska 
Osoba do kontaktów: Sekcja ds. zamówień publicznych 
Tel.: +48 323934210 
E-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl 
Faks: +48 323934141 
Kod NUTS: PL22 

Adresy internetowe: 

Główny adres: www.urazowka.piekary.pl 

Adres profilu nabywcy: http://www.urazowka.piekary.pl 
I.2)Wspólne zamówienie 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Inny rodzaj: SP ZOZ 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Zdrowie 

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

Usługa autoryzowanego kontraktu serwisowego rezonansu magnetycznego Magnetom Espree. 
Numer referencyjny: SZP. 270-48/2016 
II.1.2)Główny kod CPV 
50421200 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Usługi 
II.1.4)Krótki opis: 

Świadczenie usługi autoryzowanej obsługi serwisowej Rezonansu magnetycznego Magnetom Espree firmy Siemens w 

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusz Daaba w Piekarach Śląskich przy 

ul. Bytomskiej 62. 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: nie 
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) 
Wartość bez VAT: 110 177.00 PLN 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378611-2016:TEXT:PL:HTML#id9832227-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378611-2016:TEXT:PL:HTML#id9832228-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378611-2016:TEXT:PL:HTML#id9832229-IV.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378611-2016:TEXT:PL:HTML#id9832230-V.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378611-2016:TEXT:PL:HTML#id9832231-VI.
mailto:sekretariat@urazowka.piekary.pl?subject=TED
http://www.urazowka.piekary.pl/
http://www.urazowka.piekary.pl/


II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL22 
II.2.4)Opis zamówienia: 

Zakres obsługi aparatury objętej 

kontraktem serwisowym w standardzie ** 

Przeglądy okresowe 

— Regularne przeglądy okresowe – interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy 

przeglądów – uzgodnione z Zamawiającym. 

— Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego. 

— Kontrola występowania usterek zewnętrznych. 

— Inspekcja zużycia części. 

— Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła. 

— Smarowanie ruchomych części mechanicznych. 

— Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego. 

— Konserwacja software'u systemowego i aplikacyjnego 

— Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych. 

— Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy. 

— Dokumentacja przeglądów. 

Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych 

— Sprawdzenie jakości obrazu. 

— Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury. 

— Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w 

przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych. 

N. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Cena 
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 IV: Procedura 
IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej 

 Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez 
określonego wykonawcę z następującego powodu: 

o ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej 
Wyjaśnienie: 

Zamawiający posiada rezonans magnetyczny Magnetom Espree produkcji Siemens. Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

jako jedyna posiada autoryzację producenta na sprzedaż i świadczenie usług serwisowych na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej dotyczących rezonansów magnetycznych produkcji Siemens, których zamówienie dotyczy. Żaden inny 

podmiot gospodarczy, prawny ani instytucja nie posiada autoryzacji producenta Siemens na świadczenie ww. usług 

na terenie RP zatem zamawiający postanowił udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 

pkt 1 a ustawy Prawo zamówień publicznych jako że usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a 

brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów 
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia 
Zamówienie nr: 1 
Część nr: 1 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak 
V.2)Udzielenie zamówienia 
V.2.1)Data zawarcia umowy: 
14/09/2016 
V.2.2)Informacje o ofertach 
Liczba otrzymanych ofert: 1 
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie 
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy 
Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Żupnicza 11 
Warszawa 
03-821 
Polska 
Kod NUTS: PL12 
Wykonawcą jest MŚP: nie 
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) 
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 177.00 PLN 
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 177.00 PLN 
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587800 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 

Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują 

środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Uczestnikom 

przetargu przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art.179 – 198 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 

907 z późn zm.). 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17a 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587701 
Faks: +48 224587700 

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
25/10/2016 

 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/

