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                                                   Ogłoszenie o zamówieniu 
 

Nazwa zamówienia publicznego:  Sprzęt medyczny - doposażenie SOR 
 
 
I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a , 10-561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580  
Godziny urzędowania: 07.30 – 15.00.  
Tel. 089-5393455 
Adres url www.wssd.olsztyn.pl  
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie konkursu ofert  o wartości 
szacunkowej nie przekraczającej równowartości wyrażonej w PLN 30 tyś. €. określonej w przepisach, 
ustawy Prawo zamówień publicznych art.  4 pkt 8 w oparciu o przepisy:  
  
1) Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
2) Regulaminu wewnętrznego Szpitala dla zamówień o wartości nie przekraczającej  wyr. w PLN 

równowartości 30 tyś. € 
3) Wybrane przepisy z ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia,  wymagania stawiane wykonawcy w z związku z realizacją 
przedmiotu zamówienia:  
  
1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego różnych specjalistycznego sprzętu 
medycznego  
 w asortymencie oraz ilościach podanych szczegółowo w załączniku nr  2 do SIWZ wg. nw zadań: 
Zadanie nr 1 – Aparat do szybkiego przetaczania płynów – 2 kpl.  
Zadanie nr 2 – Zestaw do trudnej intubacji – 2 kpl.  
 
 Paramenty techniczne, właściwości i inne wymagania dot. zamawianego  wyposażenia  
medycznego szczegółowo określone  w załączniku nr 2 do SIWZ.  
   
 Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  Zamawiający nie  dopuszcza 
składania ofert wariantowych ani równoważnych. 
Ilość części – 2. 

 
Zakup sprzętu medycznego jest finansowany w ramach umowy nr POIS.09.01.00-00-
0282/1865/2018/524 z dnia 08.10.2018r zawartej z MZ na realizację Projektu p/n.: 
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 
Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie”     
 
IV. Termin wykonania zamówienia:  

Dotyczy zadania nr 1, 2. Dostawy przedmiotu zamówienia mają być realizowane w okresie od  01-
02-2019r  do  30-03-2019r 3. Czas dostawy liczony jest do chwili dostarczenia urządzenia loco 
Magazyn Ogólny Zamawiającego i stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  
Szczegóły dotyczące terminu dostawy w zakresie poszczególnych części zamówienia uzgadniane 
będą z Wykonawcami przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.  

 
 
V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  
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1. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień, ofert   jest Piotr Wichowski – insp. ds. zam. publicznych. Kontakt tel. 
089-5393472 lub 602816546 codziennie w dni robocze godz. 08:00 do 15:00. E-mail 
przetargi@wssd.olsztyn.pl  

 
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 18-01-2019r. do godz. 11:00 w 

kancelarii pok.  Nr  01 w Sekcji zamówień publicznych. 
2. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez jej otwierania.   
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18-01-2019r. o godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego pok. Nr 

01 (Hol główny) 
VIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT  

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryterium:    

2. Zadanie nr 1 i nr 2 
Nazwa kryterium  Waga  

Cena   100 

 
UWAGA. Przed wyborem ofert zastrzega się prawo do negocjacji ceny ofert w celu jej 
obniżenia. Negocjacje będą prowadzone telefonicznie z Wykonawcą lub osobą upoważnioną. 
Informacje dot. danych kontaktowych oraz nazwisko i imię osoby up. do prowadzenia 
negocjacji należy podać w zał. nr 1 do SIWZ. pkt. 1. 
 
  
Inne informacje 
1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty i  unieważnienia niniejszego 
postępowania na dowolnym jego etapie (przed zawarciem umowy)  bez podania przyczyn 
2.   Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.  
1. Umowa zostanie zawarta nawet jeśli do postępowania zostanie złożona tylko jedna oferta 
2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy wykonawca nie złoży  z ofertą lub  na wezwanie 

Zamawiającego nie uzupełni wymaganych oświadczeń lub dokumentów, a także  gdy zostanie 
zaoferowany przedmiot zamówienia inny niż opisany lub, który nie posiada wymaganych  
parametrów technicznych opisanych w dokumentacji, która stanowi załączniki do SIWZ. 

 
 
 
X. POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO  
1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.wssd.olszyn.pl   
2. Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl 
 
 
 
 
 
Opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      

                      

 

 
Olsztyn, dnia 08-01-2019r. 
 
 
 
 
 
 
 


