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 Kudowa-Zdrój dnia 29.03.2022 
Nr sprawy ZP/2310/03/ZRL/2022  
 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej kwoty 25.000 zł netto a poniżej kwoty 65.000 zł 

netto. 
 

 

1. Zamawiający: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe „Bristol” MSWiA Kudowie-Zdroju  zaprasza do 

złożenia oferty na dostawy/usługi/robót budowlanych*. 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Dostawa, montaż i uruchomienie  sprzętu medycznego do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego Bristol 

MSWiA w Kudowie-Zdroju” 

3. Zamówienie podzielono na części: 

Część nr 1 – „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego do SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju”: 

1) Saturator CO2 do wanien kwasowęglowych – 1 szt; 

2) Wanna do kąpieli kwasowęglowych – 1 szt; 

3) Wanna do kąpieli wirowych kończyn górnych – 1 szt. 

Część nr 2 - „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego:  

1) Ergometr rowerowy poziomy – 2 szt 

4. Opis przedmiot zamówienia:  

1) Część nr 1:   

a) Saturator CO2 do wanien kwasowęglowych - 1 szt 

 

Lp. OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 

1 
Saturator przeznaczony jest do wzbogacania wody o CO2 wykorzystywanej do kąpieli leczniczej  

2 Saturator umożliwia obsługę do 5-ciu wanien  
3 Detale do budowy zbiornika wykonane są ze stali odpornych na korozję o określonej wytrzymałości i 

sprawdzonej spawalności.  
4 Elementy zbiornika podlegające ciśnieniu wykonane są z  

materiałów o ściśle określonych własnościach, potwierdzonych Deklaracją Zgodności WE oraz zgodnych z 

Dyrektywą  
ciśnieniową  

5 WYPOSAŻENIE SATURATORA  
- kolumna wraz z przegrodą sitową, zbiornikiem akumulacyjnym mieszanki oraz uchwytem skrzynki 

sterowniczej  
- układ zasilania dwutlenkiem węgla (bez butli gazowej)  
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- układ dostarczania wody, korekcji ciśnienia i regulacji poziomu w zbiorniku akumulacyjnym  
- układ zabezpieczającego przed nadmiernym wzrostem ciśnienia  
- gniazdo i czujnik poziomu cieczy  
- skrzynka sterownicza  
- układ odprowadzenia mieszanki wraz z zaworem dławiącym  
 

6 WYMIARY  
-Wysokość: 2150mm  +/- 100mm 
-Średnica: 219mm +/-20mm 
-Wydajność: 50 l/min +/-10l/min 

7 Zasilanie: 230 V, 50Hz, Napięcie sterujące: 24 V  

8 Deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/UE dotycząca wyrobów medycznych 

 

b) Wanna do kąpieli kwasowęglowych  - 1 szt.                                                                                                                                                            

 

Lp. OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Wanna medyczna  przeznaczona do kąpieli medycznych  
kwasowęglowych  

2 Wanna wyposażona w system napełniania i prysznic ręczny  
3 Wanna współpracuje z saturatorem, który nasyca wodę 

dwutlenkiem węgla  
4 Wanna wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem 

szklanym  
5 Samonośna konstrukcja wanny bez stojaka metalowego  

wsparta na czterech nogach o regulowanej wysokości 
6 Chromowane elementy armatury 
7 Panel dotykowy min 3,5’’ 
8 System kąpieli perełkowej (11x5 dysz) 

 

9 Termometr elektroniczny 
10 WYMIARY WANNY  

- długość 1980 mm +/- 20 mm 
- szerokość 840 mm +/- 20 mm 
- wysokość 740 mm +/- 20 mm 

11 POJEMNOŚĆ WANNY:  
- Pojemność całkowita: 250 l +/- 20 l 
- Pojemność użytkowa: 190 l +/- 20l 

12 Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz  
13 Możliwość wyboru koloru urządzenia zgodnie z paletą RAL (min. 9 kolorów) 

 

c) Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych 

Lp. OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 
1 Wirówka przeznaczona jest do masażu okolic dłoni,  

przedramion i stawów łokciowych  
2 Wanna wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego  wzmocnionego włóknem szklanym  
3 Konstrukcja wanny zapewnia łatwy dostęp pacjentów  

poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
4 Wyposażenie 

1) prysznic ręczny,  
2) system dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia wody (min 8 dysz) z regulacją 

kierunku wypływu strumienia wody montowanych na ścianie niecki wanny  
3) bierny masaż perełkowy,  
4) bezwylewkowy system napełniania,  
5) dotykowy panel sterowania  
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6) termomieszalnik 

5 Automatyczny system napełniania z elektronicznym  
termometrem  

6 Timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu  
7 Zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”  
8 System powiadamiania o konieczności przeprowadzenia  

odkamieniania  
9 Wskaźnik siły ciśnienia wody 

10 Dane techniczne: 

Pojemność: 36 l +/- 10l 

Długość: 950 mm +/- 50 mm 

Szerokość: 1100 mm +/- 100 mm 

Wysokość: 1070 mm +/- 50 mm 

11 Krzesło do wirówek 
12 Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz  
13 Możliwość wyboru koloru urządzenia zgodnie z paletą RAL (min. 9 kolorów) 

 

2) Część nr 2 - „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego: Ergometr rowerowy poziomy – 2 szt”. 

Lp. OPIS I PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Ergometr przeznaczony do użytku komercyjnego 

2 Ergometr posiada łatwy dostęp od podłoża dla osób o  
ograniczonej sprawności 

3 Regulowane siedzisko z oparciem, rolki transportowe,  
samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami 

4 System oporu: generator prądotwórczy  

5 Elektroniczna regulacja oporu  
6 Minimum 20 poziomów zakresu oporu: (60-450 W) 

7 Wyświetlacz: LED 10 x 14 cm +/- 2 cm z odczytem pulsu, czasu, spalonych kalorii, oporu, 

prędkości, watt  
8 Pomiat pulsu przez czujniki pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu  

9 Komputer wyświetlający czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, puls aktualny, puls 

docelowy 
10 Wymiary: 161 x 71 x 139 cm, +/- 10 cm, waga: 75 kg +/- 5 kg 

11 Minimum 12 programów treningowych  

12 Nośność do 150 kg 

 

5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Umowa dotyczy Części nr 1 i 2. 

6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

8. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

9. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej; 

5) zapewnienia bezpłatnego serwisu gwarancyjnego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, 

posiadający rok produkcji 2021 lub 2022, spełniający wymagane przez zamawiającego parametry 

techniczne, znajdujący się w stanie nieuszkodzonym, sprawny technicznie, spełniający wymagane polskim 

prawem normy oraz wolny od wad prawnych. 

11. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie transportem na koszt i ryzyko wykonawcy.  

12. Wykonawca zobowiązany na własny koszt zrealizować dostawę, montaż i rozruch urządzeń wraz 

z wymaganym szkoleniem personelu zamawiającego w zakresie działania i obsługi urządzeń oraz 

podstawowych napraw i diagnostyki usterek dostarczonych urządzeń. Dotyczy Części nr 1 i 2. 

13. Urządzenia powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 186). 

14. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Protokół odbioru sporządzony zostanie po przeprowadzeniu prób i sprawdzeniu poprawności 

działania sprzętu. Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron stanowi 

potwierdzenie odbioru przedmiotu umowy. Dotyczy Części nr 1 i 2. 

15. Miejsce dostawy i montażu – Części nr 1 i 2: 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej   

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie – Zdroju 

ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój. 

16. Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

Główny przedmiot:   CPV 33100000-1 – urządzenia medyczne. 

CPV 33150000-6  urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii. 

CPV 33155000-1 przyrządy do fizykoterapii 

17. Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy. 

18. Termin płatności Zamawiający ustala na 30 dni od daty otrzymania Faktury. 

19. Zamawiający przewiduje uzupełniania dokumentów niezłożonych razem z ofertą. 

20. Wykonawca zapoznaje  się z klauzulą informacyjną w zakresie RODO - załącznik nr 3. 

21. Sposób przygotowania oferty: 

1) Wykonawca składa tylko jedną ofertę; 

2) ofertę można złożyć na dowolną ilość części; 

3) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na formularzu ofertowym wg. załączonego wzoru – 

zał. nr 1; 

4) do oferty należy dołączyć załączniki w formie pisemnej; 

5) oferta i załącznik powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

6) kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być podpisane za zgodność z oryginałem przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy; 

7) wykonawca podpisuje każdą stronę oferty i załączników. Podpis powinien identyfikować osobę, która 

złożyła podpis. Parafa nie jest podpisem. 

8) jeżeli oferta i załączniki są podpisane przez inną osobę, to należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (jeżeli dotyczy). 

22. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
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1) została złożona po terminie składania ofert; 

2) jej treść nie odpowiada zapytaniu ofertowemu; 

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

23. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1) oferty wraz załącznikami składane są w formie pisemnej; 

2) pytania wykonawcy mogą zadawać na 5 dni przed otwarciem ofert na adres: zrl@sankud.pl; 

3) Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż 3 dni przed otwarciem ofert.  

24. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 

1) cena oferty brutto, zawierająca całkowity koszt wykonania przedmiotowego zamówienia, tj. wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją, w zakresie koniecznym do jego 

właściwego wykonania oraz serwisu gwarancyjnego i usunięcia ewentualnych usterek; 

2) cena podana przez wykonawcę za świadczoną dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy 

i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.  

25. Na ofertę składa się : 

1) wypełniony Formularz ofertowy – wg. zał. nr 1 - (podpisany przez wykonawcę); 

2) karty  katalogowe/specyfikacje  wraz  z  opisami  technicznymi, potwierdzające parametry techniczne 

urządzeń opisane w tabelach – zał. nr ………………. - (podpisane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę); 

3) dokumenty potwierdzające, że urządzenie spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 186) -  (podpisane za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę); 

26. Odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Zamawiający pobierze samodzielnie na podstawie danych w formularzu ofertowym. 

27. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1) ofertę w formie pisemnej można złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, Sekretariat p. 32 w zamkniętej kopercie 

z dopiskiem „Dostawa sprzętu medycznego do SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA 

w Kudowie-Zdroju” lub 

2) przesłać za pomocą operatora pocztowego lub kuriera; 

3) termin składania ofert do dnia 13.04.2022 r. godz. 11.30.; 

4) oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie zostanie zwrócona wykonawcy nie otwarta. 

5) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu 

jej składania. 

28. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) miejsce otwarcia ofert: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, ul. 

Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, sala 314;  

2) termin otwarcia ofert: 13.04.2022.  godz. 12.00 

29. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: 

1) osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień jest Pani/Pan: 

Grono Katarzyna tel. 74 63 26 107, 512 097 566  mail: zrl@sankud.pl  

2) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego za 

pomocą maila na adres: zrl@sankud.pl  

mailto:zrl.@sankud.pl
mailto:zrl@sankud.pl
mailto:zrl@sankud.pl
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30. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1) najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu 

gwarancji przedmiotu zamówienia;  

2) ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu; 

3) w odniesieniu do wykonawców, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu zamawiający 

dokonana oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

a) cena -  80, 

b) okres gwarancji  -  20, 

Ad. a) Dla kryterium cena, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru: 

    Wartość oferty o najniższej cenie  
Kc =  --------------------------------------------   x 80  pkt 

             Wartość badanej oferty  
Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60,00 pkt. 

 Ad. b) Dla kryterium okres gwarancji, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru: 

            Okres gwarancji oferty badanej 
Kg  = -------------------------------------------------x 20 pkt 
            Najdłuższy okres gwarancji 

c) Kc – liczba punktów w kryterium CENA, 

d) Kg – liczba punktów w kryterium OKRES GWARANCJI, 

e) Lpbo = Kc + Kg  – liczba punktów badanej oferty, 

f) okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 m-ce, 

g) za okres gwarancji 36 m-cy i powyżej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 20 pkt., 

h) wykonawca w ofercie podaje okres gwarancji liczbach całkowitych, 

i) wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu ofertowym – zał. nr 1, 

j) w przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy 

oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona. 

4) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taki sam bilans ceny i kryterium okresu gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę 

z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych; 

5) wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach; 

6) obliczenia dokonywane  będą  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku.  

31. Informacje o formalnościach.  

1) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie; 

2) zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;  

3) jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający 

wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny; 

4) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone 

w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych. 

32. Podczas badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień. 

33. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez 
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podania przyczyny. 

34. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty; 

3) odrzucono wszystkie oferty; 

4) w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 

5) w przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy oferta. 

35. Zamawiający niezwłocznie powiadamia mailem uczestników postępowania o jego wyniku lub 

o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. 

 

 

 
W załączeniu: 

1) Formularz ofertowy – zał. nr 1; 

2) Projekt umowy – zał. nr 2; 

3) Klauzula informacyjna w zakresie RODO – zał. nr 3; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 
           (podpis i pieczęć dyrektora) 

 

 


