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Mikołów, dnia 11 marca 2015 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 
 
 

Zamawiający: 
Szpital św. Józefa Sp. z o.o. 
ul. Okrzei 27 
43-190 Mikołów 
 
 

 

 

 

Szpital św. Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie Bloku 

Operacyjnego, w ramach inwestycji „Rozbudowa Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. o Blok 

Operacyjny i Centralną Sterylizatornię oraz przebudowa Izby Przyjęć” zgodnie z załączoną 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
 
 

Dyrektor Szpitala 

 
Władysław Perchaluk
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Bloku Operacyjnego  w ramach inwestycji „Rozbudowa 
Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. o Blok Operacyjny i Centralną Sterylizatornię oraz przebudowa Izby 
Przyjęć w Mikołowie, przy ul. Okrzei 27”. 
Specyfikację techniczną  przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr1 (Wymagania techniczne 
wyposażenia bloku operacyjnego ). 
 
II. Termin związania ofertą  
Termin związania ofertą: 45 dni od złożenia 
 
III. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Oferta powinna zawierać wypełnione i podpisane zestawienie urządzeń dla BO wg 
zamieszczonego wzoru (załącznik nr 1), uzupełniony formularz cenowy (załącznik nr 2), wypełniony i 
podpisany przez osoby upoważnione formularz ofertowy (załącznik nr 3), a także potwierdzone 
oświadczenia (załącznik nr 4 i nr 5). 
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP 
3. Powyższe dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej w zamkniętej, opieczętowanej 
i opisanej kopercie: WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO Szpitala św. Józefa Sp. z o.o. w 
Mikołowie oraz w wersji elektronicznej (opisana płyta CD). 
 
IV. Miejsce oraz termin składania ofert 
1. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Okrzei 27, Mikołów 43-
190, sekretariat Szpitala (budynek Dyrekcji I p). 
2. Termin składania ofert upływa w dniu:  24 marca 2015r do godz. 12.00 
3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane 
4. Kontakt z Zamawiającym: 
a)  zapytania dot. oferty: P. Dorota Wójcik - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
pełnomocnik@szpital.boromeuszki.org.pl  pn-pt w godz. 7.00-14.00 
b) umawianie się na wizję lokalną, wgląd do dokumentacji projektowej: P. Stanisław Duda – tel. 
531 999 093, e-mail: sekcja.techniczna@szpital.boromeuszki.org.pl  pn-pt w godz. 7.00-14.00 
 
V. Ocena ofert 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 
Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące: 
1. Zamawiający żąda spełnienia wszystkich wymogów w zakresie parametrów technicznych 

urządzeń podanych w załączniku  nr 1. 
2. Podstawą dalszej analizy oferty będzie spełnienie warunku podanego w pkt. V 1.  
3. „Cena” sprzętu zgodnego z wymogami załącznika nr 1 - 100 %, 
 
Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, obliczona ze 
wzoru: 
PC = (Cmin / C) x 100 
gdzie: 
PC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty; 
Cmin - cena brutto najtańszej oferty; 
C - cena brutto badanej oferty. 
 
Komisja Przetargowa, działająca na podstawie wewnętrznego regulaminu,  będzie przyznawać 
punkty zgodnie z kryterium: pkt-ów: V 1, 2, i 3 i po zsumowaniu wartości wszystkich kryteriów (PC) 
wybierze najkorzystniejszą ofertę. 
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VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty. 
O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną oraz za 
pośrednictwem strony internetowej. 
 
VII. Załączniki 
Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne wyposażenia bloku operacyjnego w Szpitalu im. Świętego 
Józefa Sp. z o.o. w Mikołowie 
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o podwykonawcach 
Załącznik nr 5 - O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 
 
VIII Wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia 
1. Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego: 

- wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe  
- urządzenia  muszą być wyprodukowane w 2015r, 
- wszystkie dostarczane urządzenia, które są wyrobami medycznymi, muszą posiadać znak CE 

z notyfikacją, 
-  do oferty należy dołączyć kopie wymaganych certyfikatów CE i deklarację zgodności 

potwierdzające zgodność urządzeń z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej, spełniających 
wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dotyczące dopuszczenia do 
obrotu i używania oraz oprogramowanie, opis techniczny i instrukcję obsługi w języku polskim. 

- do oferty należy załączyć zdjęcia oferowanych wyrobów dla pozycji opisanych w Załączniku nr 1, 
- oferent w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania przedstawi projekt rozmieszczenia 

oferowanych urządzeń w Bloku Operacyjnym, wraz ze szczegółowymi planami ich zabudowy 
i wytycznymi do wymaganych instalacji, 

- Dostawca sprzętu będzie zobowiązany do dostarczenia danych techniczno-technologicznych 
(DTR) urządzeń wraz z rozrysowanymi urządzeniami – widoki, na których zostaną zaznaczone 
wszystkie wymagane media wraz z parametrami, dla danego urządzenia w terminie j.w.  

- wykonanie wszystkich instalacji i prac budowlanych nie będzie leżało po stronie Dostawcy 
i zostanie wykonane staraniem Zamawiającego, 

- Dostawca danego sprzętu będzie zobowiązany do koordynowania (nadzorowania) w ramach 
powołanej Komisji (skład zostanie ustalony w późniejszym terminie) prac budowlano-
instalacyjnych, mających na celu przygotowanie lokalizacji pod dany sprzęt oraz protokolarnego 
odbioru danej lokalizacji – jako zgodnej z wytycznymi Producenta danego sprzętu. 

- Dostawca będzie  zobowiązany do dostarczenia sprzętu na miejsce wskazane w pkt.I , jego 
montażu oraz uruchomienia   

- Dostawca jest zobowiązany do wykonania wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją 
projektową w Zasobach Inwestora, a pisemne potwierdzenie wykonania powyższego jest 
niezbędnym dokumentem dla ważności oferty. 

- Dostawca dokona szkolenia personelu szpitala w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji 
urządzeń medycznych oraz dostarczy: 

 instrukcję obsługi w języku polskim urządzeń tego wymagających, 
 skrócone instrukcje obsługi i BHP (instrukcje stanowiskowe) dla wszystkich 

urządzeń ciśnieniowych i zasilanych elektrycznie, 
 paszporty techniczne urządzeń wraz z wpisem o ich uruchomieniu i sprawności. 

IX. Części zamówienia, oferty wariantowe, zamówienia uzupełniające 
1. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować wszystkie 

wyroby opisane w Załączniku nr 1. 
2.   Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 
3.   Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. 
 
X. Warunki gwarancji 
1. Dostawca udzieli na wszystkie oferowane urządzenia medyczne 36 miesięcznej gwarancji. 
2. Na pozostałe urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producentów tych 

urządzeń 
3. W okresie gwarancyjnym przeglądy urządzeń medycznych będą prowadzone na wyłączny koszt 
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Dostawcy lub jego podwykonawców. 
4. W okresie gwarancyjnym Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw i przeglądów 

serwisowych urządzeń medycznych  
5. Dostawca zagwarantuje dla urządzeń medycznych serwis z uprawnieniami ich producentów 

w odległości max. 100 km od siedziby Zamawiającego. 
 
XI. Termin realizacji  
Pożądany termin realizacji zamówienia:  
- dostawa i montaż do do 7 tygodni od powiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego 
o zakończeniu prac budowlano instalacyjnych w całym obiekcie i na warunkach określonych 
w projekcie umowy, 
- uruchomienie urządzeń i szkolenie personelu w ciągu 7 dni od chwili dostarczeniu przez 
Zamawiającego wszystkich mediów niezbędnych do uruchomienia urządzeń 
 
XII. Dodatkowe warunki Zamawiającego. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części oferowanego wyposażenia między 

wyborem oferty, a podpisaniem umowy. W takiej sytuacji ostateczna wartość oferty netto i brutto 
zostanie określona w umowie. 

2. Jeżeli Dostawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom powinien ich dane 
ujawnić w Załączniku nr 4  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zadania w częściach – według harmonogramu 
dostaw, wynikającego z przebiegu inwestycji 

 
XIII. Terminy i warunki płatności:  
Zostały określone w projekcie Umowy – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 
XIV. Inne postanowienia 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania związanego 
z zapytaniem ofertowym w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w 
dniu sporządzenia zapytania ofertowego, które wystąpiły później i są ważne dla 
Zamawiającego. 

2. Zasady stosowania kar umownych, terminów i warunków płatności zostaną określone 
w Umowie (projekt Umowy do wglądu za potwierdzeniem w siedzibie Zamawiającego). 

 


