
 

 

znak sprawy: DAM.230/025/2021  

Ogłoszenie w sprawie składania ofert 

na dostawę sprzętu medycznego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii 

wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa 

Mazowieckiego 

Przedmiot: Tromboelastometr – 1 szt. 

Autor: Marzena Kostera-Ostrowska Wprowadzenie: Kinga Opałka  

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”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na podstawie 

zapisów art. 6a 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 (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późniejszymi zmianami), informujemy o 

rozpoczęciu naboru ofert na dostawę tromboelastometru przeznaczonego dla podmiotu 

leczniczego na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na 

obszarze Województwa Mazowieckiego. 

Zapraszamy DO SKŁADANIA OFERT  

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021r., 

tromboelastometru o parametrach określonych w formularzu wymaganych warunków 

technicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Minimalny okres gwarancji wynosi 

24 miesiące. 

 

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 

113-245-39-40, REGON: 015528910, reprezentowane przez Pełnomocnika : Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 

Warszawa 

 

Tryb postępowania: 

1. Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019), na podstawie zapisów art. 6a ustawy 

z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późniejszymi zmianami); 

2. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego 

traktowania wykonawców.  



 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani 

wariantowych.  

5. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

6. Zamawiający nie wymaga wykazania się potencjałem finansowym, ani technicznym 

przy składaniu oferty. 

7. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania 

ofert, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego 

zaproszenia. Informacja w tym zakresie będzie przekazana do publicznej wiadomości 

analogicznie jak zaproszenie.  

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek/zadatków na poczet wykonania 

zamówienia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia 

i niedokonania wyboru, bez podania przyczyny. 

 

Miejsce dostawy: 

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  

ul. Żwirki i Wigury 63A, 01-091 Warszawa 

 

Termin realizacji zamówienia: 

Maksymalnie do 60 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 31 maja 2021 r., 

zgodnie z warunkami umowy. 

 

Kryteria oceny ofert: 

Cena – 80 % 

Spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych, określonych w 

formularzu wymaganych parametrów technicznych – 20 % 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 

będącą sumą punktów przyznanych w ww. kryteriach. 

2. W kryterium „cena” Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią 

liczbę punktów w następujący sposób: Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę 

otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów 

według wzoru: 

 

C = (Cmin : Cx) x 80  

gdzie: 

C = liczba punktów za kryterium „cena”, 

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert, 

Cx = cena oferty badanej 



 

 

3. W kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów technicznych” 

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów w 

następujący sposób: 

a. Wykonawca, za spełnienie jednego z dodatkowo punktowanych parametrów otrzyma 

liczbę punktów przypisaną do tego parametru, 

b. Wykonawca, który spełni wszystkie dodatkowo punktowane parametry otrzyma 20 

punktów, 

c. Wykonawca, który nie spełni żadnego dodatkowo punktowanego parametru otrzyma 0 

punktów. 

4. Punkty w kryterium „spełnienie dodatkowo punktowanych parametrów 

technicznych”, przyznawane będą na podstawie oświadczeń złożonych w 

szczegółowym formularzu wymaganych parametrów technicznych stanowiącym 

załącznik nr 1 do Ogłoszenia. 

 

Zamawiający dopuszcza procedurę zadawania  przez Oferentów pytań do Ogłoszenia: 

Zamawiający informuje, iż termin na zadawanie ewentualnych pytań dotyczących 

zamieszczonego Ogłoszenia upływa w dniu 15 marca 2021 r. 

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie pytania przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: 

dam.dsk@uckwum.pl w ww. terminie.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadania pytania, prośby o uzupełnienie 

dokumentacji lub wyjaśnienia do złożonej oferty. 

 

Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Do 

oferty należy dołączyć wypełniony formularz wymaganych warunków technicznych 

stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz deklarację zgodności UE (WE) oferowanego 

produktu. 

 

Sposób i termin złożenia ofert: 

1. Ofertę, podpisaną podpisem elektronicznym,  należy złożyć w terminie do dnia 18 marca 

2021 r., drogą elektroniczną na adres e-mail: dam.dsk@uckwum.pl Prosimy o wpisanie 

w tytule maila „Oferta na Tromboelastometr – COVID-19”. 

2. Oferta złożona po terminie nie będzie podlegała ocenie.   

3. Celem dokonania zmian bądź poprawek, Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę 

i złożyć ją po modyfikacji ponownie, bez ograniczenia liczby wycofań, pod warunkiem 

zachowania wyznaczonego w zaproszeniu terminu składania ofert. Wówczas przy 

składaniu oferty poprawionej jest zobowiązany poinformować w treści wiadomości, że 

jest to oferta ostateczna, podlegająca ocenie. W przypadku braku takiej informacji,  

ocenie będzie podlegała oferta złożona jako ostatnia w terminie, o którym mowa w 

zaproszeniu. 

4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa 

termin składania ofert. 
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Wybór ofert: 

Po dokonaniu wyboru Zamawiający skontaktuje się tylko z Wykonawcą, którego oferta została 

wybrana. 

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę, której projekt 

określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

 

Załączniki: 

1. formularz wymaganych warunków technicznych; 

2. formularz oferty; 

3. wzór umowy wraz z wzorem protokołu odbioru. 


