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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:455071-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia stomatologiczne
2017/S 219-455071

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

SP ZOZ Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie
ul. Montelupich 4
Kraków
31-155
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Mroczek
Tel.:  +48 124245486
E-mail: emroczek@uks.com.pl 
Faks:  +48 124245460
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uks.com.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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 i montaż 41 sztuk unitów stomatologicznych.
Numer referencyjny: DZP-271-547/17

II.1.2) Główny kod CPV
33126000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w
2017 r.):
a) 36 szt. unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 4A do siwz;
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b) 5 szt. unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 4B do siwz;
c) instrumentów stomatologicznych do unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym
w załączniku nr 4C do siwz, tj.:
i) 41 szt. turbin,
ii) 41 szt. kątnic,
iii) 5 szt. prostnic,

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 811 746.54 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33192410
33130000
33137000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w
2017 r.):
a) 36 szt. unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 4A do siwz;
b) 5 szt. unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 4B do siwz;
c) instrumentów stomatologicznych do unitów stomatologicznych zgodnych z opisem zawartym
w załączniku nr 4C do siwz, tj.:
i) 41 szt. turbin,
ii) 41 szt. kątnic,
iii) 5 szt. prostnic,
2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest także m.in. do:
a) demontażu 41 sztuk unitów stomatologicznych będących w posiadaniu Zamawiającego,
z uwzględnieniem zapisów pkt. VIII.5 siwz., które zmagazynowane zostaną w pomieszczeniach Zamawiającego
(wybrane elementy) oraz utylizacji zdemontowanych m.in. korpusów głównych unitów, ramion lamp oraz
pulpitów,
b) wykonania w razie konieczności przeróbek instalacji wodno-elektrycznej na potrzeby montażu nowych unitów
stomatologicznych, z uwzględnieniem zapisów pkt. VIII.5 siwz,
c) udzielenia pełnej gwarancji wraz z serwisem w zakresie unitów stomatologicznych na okres min. 24 miesięcy
od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, z wyłączeniem mikrosilnika na który gwarancja wynosi 36
miesięcy,
d) udzielenie pełnej gwarancji dla turbin i kątnic na okres 18 miesięcy, dla prostnic na okres 24 miesięcy od
podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
e) wykonania niezbędnych przeglądów wszystkich unitów stomatologicznych w okresie gwarancji,
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f) przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi unitów i instrumentów stomatologicznych w ilości niezbędnej
do potrzeb Zamawiającego, lecz nie więcej niż 10 w terminie do 6 miesięcy od podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego dostawy sprzętu. Szkolenia każdorazowo odbywać się będą w miejscu montażu unitów
stomatologicznych, tj. w siedzibie Zamawiającego,
g) posiadania autoryzacji producenta na sprzedaż i serwis gwarancyjny urządzeń objętych przedmiotem
zamówienia,
h) dostarczenia instrukcji obsługi unitów stomatologicznych w języku polskim.
3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy serwis unitów stomatologicznych / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
Dot. pkt II.2.7): Termin wykonania zamówienia: najpóźniej do 17.12.2017r. Szczegółowy harmonogram montażu
zostanie uzgodniony między stronami po podpisaniu umowy.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający przesłał do publikacji w DzUUE i zamieścił na swojej stronie internetowej wstępne ogłoszenie
informacyjne.

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 193-395582

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
Nazwa:
Dostawa i montaż 41 sztuk unitów stomatologicznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395582-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KaVo Polska sp. z o. o.,
ul. Pomorska 251
Łódź
92-213
Polska
Tel.:  +48 223955460
E-mail: biuro@kavokerr.com 
Faks:  +48 223955461
Kod NUTS: PL711
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 811 746.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 260 534.86 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
2. ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ART. 24AA USTAWY, INFORMUJE, ŻE NAJPIERW DOKONA OCENY
OFERT, A NASTĘPNIE ZBADA, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA,
JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU. 3. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt
tysięcy złotych). 4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach wymienionych we wzorze umowy.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

mailto:biuro@kavokerr.com
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
przysługuje odwołanie.
3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

