
Warszawa, dnia   01.03.2022r.
SPZOZ U/ 6186 /2021

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa – Ursynów, zaprasza do
składania  ofert  na   zakup  lodówko-zamrażalki  do  przechowywania  krwi  i  preparatów
krwiopochodnych  dla  Ursynowskiego  Centrum  Zabiegowego  przy  ul.  Kajakowej  w
Warszawie. 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest  zakup lodówko-zamrażalki  do  przechowywania  krwi  i
preparatów  krwiopochodnych.  Urządzenie  powinno  spełniać  następujące  wymagania
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r w sprawie wymagań
dobrej  praktyki  pobierania krwi  i  jej  składników, badania,  preparatyki,  przechowywania,
wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia (12.1.1.):

- zapewnić równomierny stały rozkład temperatury wewnątrz urządzenia, w taki sposób 
aby zapewnić kontrolę temperatury we wszystkich punktach urządzenia. 

- posiadać najmniej dwa niezależne mierniki temperatury, rozmieszczone równomiernie w 
urządzeniu

- wyposażone było w alarm dźwiękowy/wizualny

- do przechowywania krwi urządzenia powinno mieć możliwość utrzymania stałej tempera-
tury  w zakresie 2 stopni C - 6 stopni C, do przechowywania osocza od -18 stopni C do -25
stopni C.

Urządzenie do przechowywania krwi i preparatów krwiopochodnych powinno być zgodne z
wytycznymi  zawartymi  w specyfikacji  technicznej  przedmiotu  zamówienia   stanowiącej
załącznika nr 4.

Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji – 2 lata

2) Oferta  powinna  być  sporządzona  w  oparciu  o  wzór  formularza  ofertowo-cenowego
stanowiącym  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.



3) Wszystkie wymagania co do przedmiotu zamówienia oraz Wykonawcy są zawarte we 
wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI 02-829 Warszawa, ul. Kajakowa 12.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się nastepującymi
kryteriami i ich wagami:
- kryterium CENA – waga 100, maksymalna ilośc punktów 100,
2) Kryterium CENA - w cenę muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją
umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od
Zamawiającego.
Oferta  proponująca  cenę  najniższą  otrzyma  maksymalną  liczbę  punktów.  Oferty
proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
3) Kryterium CENA będzie obliczane według nastepujacego wzoru:

cena zaoferowana najniższa x waga kryterium
cena badana = uzyskana ilość punktów

4) Zamawiający po przeanalizowaniu opcji otrzymanych ofert podejmie decyzję z której
opcji skorzysta (tj. naprawy, zakupu nowej głowicy lub regenerowanej).
Następnie udzieli  zamówienia Wykonawcy,  który złożył  najkorzystniejszą ofertę,  to  jest
zaoferował najkorzystniejszą  cenę brutto (z podatkiem VAT) za realizację  przedmiotu
zamówienia.

Zainteresowanych prosimy o kontakt  z  Krzysztofem  Poncyliuszem tel:  509-778-525 w
godz. 9-14

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  11.03.2022r.  do  godziny  10.00  w  formie
elektronicznej na  adres: k.poncyliusz  @zozursynow.pl  
W tytule proszę o umieszczenie numeru sprawy: SPZOZ U/6186/2021; 

Wykaz załączników do oferty:.
- załącznik nr 1 formularz ofertowo – cenowy.
- załącznik nr 2 projekt umowy.
- załącznik nr 3 klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla
 Oferentów.
- załącznik nr 4 specyfikacja przedmiotu zamówienia.
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