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Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu 

medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego  
 

1) Nabywca: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  

NIP 113-245-39-40; 

2) Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa; 

3) Partner projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku 

Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

4)   

Mariusz Robert Martyniak – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Mińsku Mazowieckim, działając w ramach uchwały 1453/256/21 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 16 września 2021r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu  

pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się 

koronawirusa SARS – CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” zaprasza do składania 

ofert na aparaturę medyczną. 
 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń 

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa 

mazowieckiego”, działając na podstawie Pełnomocnictwa Zarządu Województwa 

Mazowieckiego, informuję o rozpoczęciu naboru ofert na dostawę, montaż i uruchomienie 

sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń przeznaczonego dla potrzeb „Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” na cele związane  

z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa 

Mazowieckiego. 

 

Przedmiot zamówienia stanowi  dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego wraz  

z adaptacją pomieszczeń wg poniższego wykazu 
L.p. 

zadania 

Nazwa aparatury medycznej Szt. 

1 Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń  1 

2 Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą 

diagnostyką klatki piersiowej płuc 

1 

3 Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie 

resuscytacji 

1 

4 Centrala do monitorowania 1 

5 Defibrylator z wyposażeniem 1 

6 Kardiomonitor – różne rodzaje 6 

 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. 
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Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, 

ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Termin realizacji zamówienia: pożądany pilny termin realizacji maksymalnie do 10 grudnia 

2021 r. 

 

Warunki udziału: 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu 

 posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji usług polegających m.in. na 

dostawie, montażu i instalacji aparatów rtg oraz adaptacji pomieszczeń przeznaczonych 

pod montaż i instalację aparatów rtg – dot. zadania nr 1;  

 posiadający doświadczenie w realizacji usług polegających m.in. na dostawie, montażu i 

instalacji aparatury medycznej – dot. zadania nr  2, 3, 4, 5, 6 

 posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem 

zamówienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 (jeden milion złotych.) – 

dot. zadania nr 1 

 posiadający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem 

zamówienia, z sumą gwarancyjną nie niższą przedmiot zamówienia – dot. zadania nr 2, 3, 

4, 5, 6 

 

Kryteria oceny ofert: 

Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 

punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie 

do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 

kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria 

oceny ofert przedstawione poniżej: 

Zadanie nr 1  CENA 60 %=60 pkt. 

PARAMETRY TECHNICZNE oceniane(40% =50 pkt.) 

Zadanie nr 2  CENA 60 %=60 pkt. 

PARAMETRY TECHNICZNE oceniane (40% =40 pkt.) 

Zadanie nr 3  CENA 100 %=100 pkt. 

Zadanie nr 4  CENA 60 %=60 pkt. 

PARAMETRY TECHNICZNE oceniane (40% =10 pkt.) 

Zadanie nr 5,  CENA 60 %=60 pkt. 

PARAMETRY TECHNICZNE oceniane (40% =10 pkt.) 

Zadanie nr 6  CENA 60 %=60 pkt. 

PARAMETRY TECHNICZNE oceniane (40% =40 pkt.) 

 

1.1. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach”  
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1.1.1. Kryterium „cena” (C)  

maksymalnie 60 pkt – Zadanie nr. 1, 2,4, 5, 6 

Najwyższą liczbę punktów, tj 60 otrzyma oferta, w której zaoferowaną najniższa cenę ofertową 

brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone według wzoru:  

Cena najniższa brutto*  

C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%  

Cena oferty ocenianej brutto  

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Maksymalnie 100 pkt. – Zadanie nr 3 
Najwyższą liczbę punktów, tj 100 otrzyma oferta, w której zaoferowaną najniższa cenę ofertową 

brutto. Pozostałe oferty otrzymają punkty obliczone według wzoru:  

Cena najniższa brutto*  

C = ---------------------------------------------------- x 100 x 100%  

Cena oferty ocenianej brutto  

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu  
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym – stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Ogłoszenia.  

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w 

związku z realizacją zamówienia.  

1.1.2. Kryterium parametry techniczne oceniane– maksymalnie 40 pkt. 

Punkty uzyskane w kryterium „parametry oceniane”, zostaną przyznane proporcjonalnie wg 

podanej punktacji w zestawieniu parametrów technicznych 

1.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę 

punktów w oparciu o przyjęte kryteria według wzoru:  

W = C + P  
gdzie:  

C- ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”  

P – ilość punktów uzyskanych w kryterium „parametry techniczne oceniane”, które zostaną 

przyznane proporcjonalnie wg podanej punktacji w zestawieniu parametrów technicznych 

W – suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert 

 

 

Sposób przygotowania oferty:  
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.  

Do oferty należy dołączyć:  

1. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia;  

2. deklarację zgodności UE (WE) oferowanego produktu;  

3. certyfikat EC (WE) oferowanego produktu, wystawiony przez niezależną jednostkę 

certyfikującą;  

4. potwierdzenie zgłoszenia oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych (Urzędu 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub jego 

odpowiednika w państwach członkowskich);  

5. kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej co najmniej działalność związaną z 

przedmiotem zamówienia,  
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6. oświadczenie Oferenta potwierdzające doświadczenie w realizacji usług polegających m.in. na 

dostawie, montażu i instalacji oraz adaptacji pomieszczeń - wzór oświadczenia Oferenta stanowi 

załącznik nr 4 do Ogłoszenia.  

 

Sposób i termin złożenia ofert:  
Ofertę, podpisaną podpisem elektronicznym należy złożyć w terminie do dnia 25 października 

2021 r., godzina 12:00, drogą elektroniczną na adres e-mail: eprzetargi@spzozmm.pl   

Prosimy o dopisanie w tytule e-maila „Oferta COVID-19” 

 

Wybór ofert i podpisanie umowy:  
Po dokonaniu wyboru kontakt nastąpi  tylko z Wykonawcą którego oferta została wybrana.  

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa, której istotne 

postanowienia określa załącznik nr 5 do Ogłoszenia 

 

Termin związania ofertą  

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Inne postanowienia: 

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

Przewiduje możliwość zmiany zakresu/ilości przedmiotu zamówienia. 

 

Zamówienie udzielone jest bez zastosowania przepisów ustawy z  dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych z uwagi na panującą epidemię  wirusa SARS-CoV-2 w związku z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 491 z późn. zm.)  
W zakresie dostaw i usług zwolnienie z PZP wynika z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

 

Uzasadnieniem jest konieczność zakupu aparatury medycznej niezbędnej do utrzymania ciągłości 

istotnych świadczeń medycznych i służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu 

COVID-19 oraz mają na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  
 
 

 

          /-/  Mariusz Martyniak 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do Ogłoszenia  

mailto:eprzetargi@spzozmm.pl
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1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów technicznych  

2) Załącznik Nr 2 – Formularz Ofertowy  

3) Załącznik Nr 3 – Wymagania związane z pracami adaptacyjnymi  

4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Oferenta, potwierdzające posiadanie doświadczenia  

5) Załącznik Nr 5 – Projekt umowy  

6) Załącznik Nr 6 - Klauzula RODO  
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