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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na dostawę sprzętu medycznego i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni 

wraz z dostosowaniem pomieszczeń 

 
 

 

 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: 

„Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus 

SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” realizowanego na podstawie umowy 

o dofinansowanie nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach: 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 

Działania 8.4.   Infrastruktura społeczna 

Poddziałania 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

 

Zaproszenie do składania ofert prowadzone jest na podstawie art. 46c Ustawy                           

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 

I. Zamawiający 

 

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie 

ul. Konstytucji 3 Maja 34  

19-200 Grajewo 

 
tel./fax: 86 272 36 13 

strona internetowa:  www.szpital-grajewo.pl   
adres  e-mail:   dzp@szpital-grajewo.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i niemedycznego oraz wyposażenia do 

Centralnej Sterylizatorni wraz z dostosowaniem pomieszczeń do dostarczanego sprzętu zgodnie                         

z wszelkimi wymaganiami sanitarnymi. 

2. Zakres prac dostosowawczych obejmuje prace ogólnobudowlane, elektryczne, sanitarne (w tym instalacja 

ZW, kanalizacja, wentylacja) zgodnie z Załącznikiem nr 7. 

3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

4. Główny kod CPV: 

33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekujące i higieniczne 

 Kody dodatkowe: 

 33192000-2 – meble medyczne, 



 45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,   

 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

a) w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokonanie pomiarów, oględzin pomieszczeń w celu 

doprecyzowania wymiarów, ustawienia sprzętów i wyposażenia w pomieszczeniach oraz sprawdzenie 

wszelkich instalacji celem ich wymiany.  Zmiana wymiarów wyposażenia i sprzętów medycznych                                                    

i niemedycznych w celu dostosowania do wielkości pomieszczeń nie stanowi zmiany umowy i nie 

będzie wiązać się ze zmianą wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) dostawa, montaż sprzętu medycznego i niemedycznego do Centralnej Sterylizatorni Szpitala Ogólnego im. 

dr W. Ginela w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo, do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, 

c) wywiezienie i utylizacja opakowań, o ile Zamawiający nie postanowi inaczej. Zamawiający nie ma 

obowiązku przechowywania oryginalnych opakowań po dostarczonym przedmiocie umowy. 

6. Wymagane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w Zaproszeniu oraz uzyskał 

na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do 

przygotowania oferty. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej Centralnej Sterylizatorni oraz 

wykonania przez Wykonawcę własnych pomiarów na potrzebę opracowania oferty, na dzień 15.07.2021 

Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. 

 Zamawiający zastrzega, iż w związku z zagrożeniem epidemicznym, wizja lokalna będzie prowadzona 

z zachowaniem reżimu sanitarnego w celu zminimalizowania ryzyka związanego                                                 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 

Wykonawca będzie mieć obowiązek wykonania pomiarów kontrolnych „z natury”                                                     

w pomieszczeniach Zamawiającego w celu zapewnienia, że konstrukcja wyposażenia i sprzętów                            

(w tym ich rzeczywiste wymiary) umożliwi wykonanie przedmiotu zamówienia z zachowaniem 

oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń i użytkowników. 

7. Dane techniczne przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego lub deklarowane przez 

Wykonawcę zostaną na każde żądanie Zamawiającego potwierdzone odpowiednimi materiałami,                                 

np. katalogami, folderami lub prospektami oferowanego elementu przedmiotu zamówienia. 

8. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być należytej jakości, fabrycznie nowy, kompletny                         

i zdatny do użytku. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych. 

9. Roboty budowlane muszą zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz prawem 

budowlanym i sztuką budowlaną, a także wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi. 

10. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy dostawie i montażu przedmiotu zamówienia: 

a) instrukcję obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy), 

b) kartę gwarancyjną. 

11. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez 

Wykonawcę i Zamawiającego, po zakończeniu wszystkich czynności określonych umową. 

12. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na przedmiot zamówienia, której 

długość trwania określona będzie przez Wykonawcę w ofercie, jednak nie mniej niż 24 miesiące liczone od 

daty podpisania protokołu odbioru. Powyższa gwara 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zaproszenia do składania ofert na każdym 

etapie postępowania bez podania przyczyn. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało zrealizowane w okresie 120 dni 

kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:  

a) prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz posiadają 

uprawnienia do określonej działalności lub czynności, jeśli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień, 



b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym                      

i kadrowym niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie 

zamówienia, w szczególności nie znajdują się w stanie upadłości ani likwidacji, 

d) akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania,                 

w tym treści umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. 

2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych                   

w ust. 1 lit. a, c i d Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zawartego w treści Formularza ofertowego. 

3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego                        

w ust. 1 lit. b Zamawiający wymaga złożenia wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, stanowiącego 

Załącznik nr 4 do niniejszej dokumentacji wraz z dowodami, że dostawy te zostały wykonane należycie, 

poprzez złożenie referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego 

wykonano dostawy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże co najmniej jedną 

dostawę sprzętu medycznego do sterylizatorni w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia 

szpitalne o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. 

4. Z możliwości ubiegania się o zamówienie wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 

kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie 

między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 

lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem                                   

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 

opieki lub kurateli. 

5. W celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Wykonawca jest 

zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia zawartego w treści Formularza ofertowego. 

6. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu 

zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu (oferta wykonawcy nie będzie podlegać dalszej ocenie). 

 

V. Kryteria wyboru ofert 

1. Rozpatrywane będą jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz złożone przez Wykonawców 

niepodlegających wykluczeniu z postępowania. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria i ich wagi: 

a) Cena brutto tj. zawierająca podatek VAT (C) – 80% 

b) ocena jakościowa (J) – 20% 

3. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów (P) w ramach kryteriów wynosi 100                        

i stanowi sumę punktów z poszczególnych kryteriów tj. P = P(C) + P(J) 

4. Punkty za kryterium „Cena brutto" P(C) – maksymalnie 80 punktów – zostaną obliczone                         

w następujący sposób: 

P(C) = (Cmin/Cbad ) x 80 

gdzie: 

 P(C) - liczba punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena brutto”; 

 Cmin - najniższa cena brutto spośród złożonych ofert (z pominięciem ofert złożonych  przez wykonawców 

wykluczonych z postępowania i ofert odrzuconych); 

 Cbad - cena brutto oferty badanej. 

5. Punkty za kryterium „ocena jakościowa” P(J) – maksymalnie 20 pkt. 

Ocena jakościowa zostanie dokonana na podstawie spełniania wymagań jakościowych oferowanych 

sprzętów uwzględniające potrzeby użytkowników Zamawiającego w Formularzu Ofertowo -Cenowym– 

maksymalnie 20 pkt. 



6. Ogólna liczba punktów zostanie wyliczona poprzez zsumowanie punktów uzyskanych za cenę oraz 

punktów uzyskanych za ocenę jakościową. 

7. Uzyskane punkty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Oferty uszeregowane zostaną pod względem liczby uzyskanych punktów ogółem P = P(C) + P(J),                          

w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów. 

9. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów P 

10. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej liczbie punktów Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę. 

 

VI. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia określoną w części II 

ust.1. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej na Formularzu ofertowym 

stanowiącym Załącznik nr 1 za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl profil Zamawiającego 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo/proceedings 

3. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim. 

4. Kompletna złożona oferta powinna zawierać: 

a) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

b) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy 

c) Zaparafowany Załącznik nr 3 -  wzór umowy 

d) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 4 – Wykaz dostaw 

e) Dokument poświadczający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo), przy 

czym dokumenty składane w postaci kopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 

5. Cena oferty będzie obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Oferty niekompletne lub/i przygotowane niezgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego oraz 

jego załączników zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

VII. Termin i sposób złożenia oferty 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym                                   

a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl                          

i formularza Wyślij wiadomość. 

2. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego 

(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo)  na stronie danego postępowania                                    

w terminie do dnia 23.07.2021 r. do godz. 11:00 

3. Publiczna sesja otwarcia ofert nastąpi w dniu 23.07.2021 r. godz. 11:10 w Dziale Zamówień 

Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji Szpitala Ogólnego w Grajewie przy                

ul. Konstytucji 3 Maja 34, pokój 113. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo


 
VIII. Wybór wykonawcy, sposób ogłoszenia i podpisanie umowy 

 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród złożonych ofert spełniającą warunki udziału                                

w postępowaniu w oparciu o ustalone w Zaproszeniu kryteria oceny. 

2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień, w tym dokumentów 

dotyczących treści złożonych ofert. 

3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich                                   

i rachunkowych niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta. 

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi Wykonawców poprzez upublicznienie 

informacji o wynikach postępowania na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo) 

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której treść określona została w Załączniku nr 3. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny (C) z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę lub ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie zostali wykluczeni                                 

z postępowania i złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy                             

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zachowaniu 

możliwości zmian i warunków ich dokonywania określonych we wzorze umowy. 

8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie 

prawo podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów. 

 

 

IX. Informacje uzupełniające 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania procesu wyboru Wykonawcy przed terminem 

składania ofert bez podania przyczyny. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia przed terminem składania 

ofert, a w przypadku gdy zmiany będą miały istotny wpływ na treść składanych ofert wydłuży termin na ich 

składanie. Wykonawcy zostaną powiadomieni o dokonanej zmianie treści zaproszenia do składania ofert 

poprzez zamieszczenie przez Zamawiającego informacji na stronie www.szpital-grajewo.pl. 

6. Oferty złożone w ramach niniejszego postępowania zostaną umieszczone w postaci cyfrowej na stronie 

internetowej www.szpital-grajewo.pl oraz w ramach rozliczenia wydatków projektu i/lub kontroli 

prawidłowości realizacji projektu mogą zostać przekazane do właściwej instytucji publicznej i/lub 

innego podmiotu kontrolnego upoważnionego przez właściwą instytucję publiczną. 

7. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych od upływu terminu 

składania ofert. 

8. W trakcie trwania postępowania możliwe jest zadawanie pytań przez Wykonawców. Pytania                  

można zadawać poprzez przesłanie ich na adres e-mail: dzp@szpital-grajewo.pl. Treść                        

pytań i odpowiedzi publikowana jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo)  

9. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku nie otrzymania środków finansowych z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku. 

10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Marta Romanowska, e-mail: analityka@szpital-grajewo.pl , 

tel. 500 048 910, 86 272 32 71 wew. 359 

Halina Próchniak, e-mail: h.prochniak@szpital-grajewo.pl 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo
mailto:dzp@szpital-grajewo.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_grajewo
mailto:analityka@szpital-grajewo.pl
mailto:analityka@szpital-grajewo.pl
mailto:h.prochniak@szpital-grajewo.pl


tel. 601 217 946. 86 272 36 13 

11. Wykaz załączników: 

a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

b) Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy 

d) Załącznik nr 3 Wzór umowy 

e) Załącznik nr 4 Wykaz dostaw 

f) Załącznik nr 5 Poglądowa koncepcja Centralnej Sterylizatorni 

g) Załącznik nr 6 Opis pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni według koncepcji Załącznika nr 5 

h) Załącznik nr 7 Opis prac dostosowawczych 

 

         Dyrektor 

                 Szpitala Ogólnego 

    im. dr Witolda Ginela w Grajewie 
Grajewo, 09.07.2021 r. 
                    lek. med. Sebastian Wysocki 
 


