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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WI ELUNIU 

98-300 WIELUŃ, UL. SZPITALNA 16  
zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert  na: 

 
„Wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale Noworodkowym 

  w Szpitalu w Wieluniu ” 

 
Numer sprawy : SPZOZ-OiZP/2/24/241/17 – 14 /2011 

 
I.  Zamawiaj ący :  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu 
ulica Szpitalna 16 
98-300  Wieluń 
www.szpital.powiat.wielun.pl 
zp@spzozwielun.net2000.pl  
godziny pracy 7:25-15:00  
 
II. Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie instalacji gazów medycznych na Oddziale 
Noworodkowym w Szpitalu w Wieluniu, zgodnie z kosztorysem ofertowym – według 
Załącznika nr 1  
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest system 
rurociągowy do gazów medycznych, który zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 
20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz 1416) 
jest wyrobem medycznym klasy IIb i jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony 
do używania musi być oznaczony znakiem CE i zgłoszony do Rejestru Wyrobów 
Medycznych. W związku z powyższym system rurociągowy do gazów medycznych powinien 
być wykonany, odebrany i certyfikowany przez Wykonawców  posiadających  wszystkie 
wymagane obowiązującym prawem certyfikaty i uprawnienia. 
 
III. Termin, miejsce i forma składania ofert:  
Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej przez 
przypadkowym otwarciem, z adnotacją na kopercie: 
 

„Oferta na wykonanie instalacji gazów medycznych na  Oddziale Noworodkowym 
 w Szpitalu w Wieluniu ” 

 
Numer sprawy : SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 17 - 14 /2011 

 
w terminie do dnia 14 pa ździernika  2011 r. do godz. 11.00  

 
w Sekretariacie SP ZOZ w Wieluniu, 98 – 300 Wieluń, ul. Szpitalna 16 
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby SP ZOZ. 
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie. 
Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych. 
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IV. Oferta winna zawiera ć: 

1. Kosztorys ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – według Załącznika nr 1  

2. Formularz ofertowy wypełniony przez Wykonawcę – według Załącznika nr 2 
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument 
urzędowy, z którego wynika status prawny Wykonawcy, sposób reprezentacji, a także 
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji (dot. firm).  

4. Projekt umowy aprobowany przez Wykonawcę - według Załącznika nr 3 
5. Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dla instalacji gazów 

medycznych  
 

Wszelkie dokumenty dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub należycie 
uwierzytelnionych kopiach oraz podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku, gdy 
dokumenty podpisane będą przez inne upoważnione osoby, do oferty należy dołączyć 
ponadto dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw przez osoby 
składające  ofertę. 

 
V. Termin zwi ązania ofert ą  
 Wymagany termin związania ofertą  : 21 dni od daty otwarcia ofert. 
 
VI. Kryterium oceny ofert  
Cena za przedmiot zamówienia -100 %. 
 
VII. Otwarcie ofert  
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SP ZOZ w Wieluniu w dniu 14 października 2011 
roku o godzinie 11.30. Informacja z sesji otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej SP ZOZ w Wieluniu. 
  
VIII. Wybór oferty  
Ogłoszenie o  dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie 
internetowej SP ZOZ w Wieluniu, a  ponadto przesłane wszystkim Wykonawcom biorącym 
udział w konkursie e-mailem. 
 
IX. Termin realizacji zamówienia  
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 45 dni od daty podpisania umowy. 

  
X. Załączniki :  

1. Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy 
 

 
 
          

 


