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Słowniczek 

 

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

- „SIWZ” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

- „Zamawiający” – Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy; 

- „Postępowanie” – zespół czynności prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie SIWZ  
w celu udzielenie zamówienia publicznego; 

- „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz.U. z 2017r., poz. 1579); 

- „Zamówienie” – niniejsze postępowanie, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany  
w punkcie 3 SIWZ; 

- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie 
Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia. 
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1. Informacje o Zamawiającym 

Zamawiający: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100   Łęczyca 

 

tel.  24 388 2601 

fax  24 388 2264 

Regon: 610320540 

NIP: 775-10-58-587 

KRS: 0000051310 

e-mail: zozleczy@zozleczyca.pl 

www.zozleczyca.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony 
 

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1579), przepisów wykonawczych wydanych 
na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie prowadzono dialogu technicznego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

 

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO 

NA POTRZEBY  ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego w postaci: 

 kardiomonitorów (7 kpl), 

 defibrylatorów (2 kpl), 

 urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (1 kpl). 

Oczekiwane parametry techniczno-użytkowe przedstawiono w tabelach będących załącznikami 8a, 
8b, 8c do SIWZ 

Oferowany sprzęt medyczny musi posiadać wszelkie niezbędne świadectwa rejestracji i 
dopuszczenia do użytku w służbie zdrowia w Polsce. Zamawiający dopuszcza asortyment 
spełniający wszystkie wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach 
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679 wraz z późn. zm.). 

Urządzenia mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2017r. kompletne i z właściwym 
wyposażeniem, gotowe do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 
 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne dokumenty: 

- Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany sprzęt i pozostałe elementy składowe  
zgodnie z klasą wyrobu medycznego oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych 

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć 
wypełniony załącznik nr 9a do 9c z SIWZ opisujący oczekiwane parametry techniczne sprzętu oraz 
instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia. 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
http://www.zozleczyca.pl/
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W ofercie wykonawca przedstawi wykaz autoryzowanych serwis w Polsce z dostępem do 
oryginalnych części zamiennych od producenta (autoryzacja) 
 
Wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówienia odbędą się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom określonej części zamówienia, 
przy czym Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Powierzenie 
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niewykonania lub 
nienależytego wykonania dostawy będącej przedmiotem zamówienia. 
Za wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy w czasie nie krótszym 
niż 30 dni od daty otrzymania faktury. 
 
Kod słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień CPV: wg. grupy 331 - (33100000-0, tj. sprzęt 
medyczny). 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy, tj. 209.000,-euro. 
 
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną własną ofertę.  
Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, zamiennych lub równoważnych. 

Dopuszcza się zaproponowanie ofert ze sprzętem o parametrach równoważnych leżących w 
zakresach brzegowych wskazanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca przygotowujący ofertę równoważną powinien w niej wskazać, które pozycje oferty 
zawierają rozwiązania równoważne. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

4. Termin wykonania zamówienia 

Termin wykonania zamówienia - zgodnie z ofertą, niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie 
później niż do 21 grudnia 2017r. 

Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,  99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a także spełniają warunki określone w 
niniejszej SIWZ, a także: 
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 Ustawy  

Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz 
przedstawi stosowne dokumenty wymienione w pkt 6 ppkt II 

2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b Ustawy, tj. warunki, dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ 
oraz przedstawi potwierdzenie w postaci wpisu do właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w zakresie objętym realizacją dostaw sprzętu 
medycznego:  

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
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Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz 
przedstawi ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności 

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 4 do niniejszej SIWZ oraz 
przedstawi dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatniego roku co najmniej jednej 
dostawy sprzętu medycznego z asortymentem podobnym do niniejszego zamówienia i o 
wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty 

 
 

Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń złożonych w 
postępowaniu. Wzory oświadczeń zawarte są w odpowiednich załącznikach do SIWZ 
Zamawiający będzie żądał potwierdzenia spełniania ww. warunków w postaci dokumentów opisanych w 
pkt 6 niniejszej SIWZ. 
 
 
 
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający wszystkie opisane wyżej 
warunki. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia 

I.  Warunki udziału w postępowaniu 

W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b Ustawy 
Zamawiający żąda oświadczenia sporządzonego wg zał. Nr 3 do SIWZ. 

W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, będzie  
zażądał przedstawienia: 

1. dokumentów potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnieniach do prowadzenia 
działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, tj. 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 
 

2. dokumentów potwierdzających znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, tj.: 

- zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 
zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za 
produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, 
z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na ryzyko 
odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
 

3. dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej; gwarantującej 
należyte wykonanie zamówienia, tj.: 

- wykaz dostaw (o wartościach porównywalnych z niniejszym postępowaniem) wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatniego 1 
roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  
Za dowód należytego wykonania Zamawiający przyjmie referencje bądź inne dokumenty 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; przez podmiot, na rzecz którego 
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dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane. Zamawiający zamiennie przyjmę oświadczenie wykonawcy. 

 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej 
sytuacji, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, polega na 
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów odnoszących się do tych podmiotów: 

1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt b Ustawy (wg zał. Nr 3), 

2) dokumentów dotyczących w szczególności:  
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 
W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, Wykonawcy ci – przed zawarciem Umowy z Zamawiającym – są zobowiązani 
do przedłożenia Zamawiającemu Umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o 
udzielenie zamówienia. 

II.   Brak podstaw do wykluczenia 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 Ustawy, Zamawiający 
żąda oświadczenia sporządzonego wg zał. Nr 4 do SIWZ. 

W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, może 
zażądać następujących dokumentów: 

1) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

III.   Wykonawcy z siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt 1-2- składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić 
się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
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IV.   Inne dokumenty 

 
Jeżeli Zamawiający uzna za stosowne, może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wymagań dot. jakości i użyteczności 
sprzętu w postaci następujących dokumentów: 
- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego; 
- karty gwarancyjne; 
- dokumentacja techniczną sprzętu; 
- instrukcje obsługi sprzętu; 
- wykaz autoryzowanych serwisów; 
- specyfikacje katalogowe sprzętu; 
- wykaz materiałów zużywalnych do bieżącej eksploatacji; 
- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym  

i pogwarancyjnym. 
 
Dokumenty w ofertach mają być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

Gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej jego kopii. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego wniosek, w/w oryginalne dokumenty po otwarciu ofert, 
pozostawiając w ich miejsce właściwe kserokopie. 

Wymagane zaświadczenia powinny mieć ważność na dzień określony jako ostateczny termin 
składania ofert. 
 
W terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie, Wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania żadnych zmian w edycji dokumentów stanowiących 
załączniki (tabele, wzór umowy, oświadczenia, formularz-oferta) do niniejszej specyfikacji, które 
później stanowią elementy składowe oferty. Załączniki te należy jedynie uzupełnić w wolnych 
miejscach w sposób wyraźnie wyróżniający się od treści głównej dokumentu. Ewentualne zmiany 
mogą nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym i po jego akceptacji. Oferty zawierające 
załączniki o treści zmienionej bez akceptacji Zamawiającego zostaną odrzucone jako niespełniające 
wymagań SIWZ. 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

1. W postępowaniu powyższym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. (dalej, 
zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie w sposób pisemny. 

2. Korespondencję do Zamawiającego należy kierować wyłącznie na adres: 
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca. 

3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną - adres poczty 
elektronicznej: zozleczy@zozleczyca.pl,  za pomocą telefaksu - fax nr: 24 388 2264 - jedynie jako 
sposób pomocniczy do podniesienia szybkości procedowania – tak przekazana korespondencja 
będzie przez Zamawiającego traktowana jako niezobowiązująca informacja o mającej nadejść 
właściwej korespondencji pisemnej  

4. Zamawiający żąda od Wykonawców, aby wszelka korespondencja przekazana do Zamawiającego 
telefaksem lub drogą elektroniczną była niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej przekazanej 
osobiście lub przy pomocy operatora pocztowego. 

5. Korespondencję przekazaną telefaksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, 
jeżeli jej treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona 
pisemnie. 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl


 
9 

6. Zamawiający nie zajmie stanowiska w żadnej sprawie zgłoszonej przez Wykonawcę, jeżeli 
korespondencja skierowana w innej niż pisemna formie nie zostanie potwierdzona pisemnie  
w ciągu 3 dni. 

 

Osoby występujące do Zamawiającego w imieniu Wykonawcy powinny posiadać stosowne umocowanie 
prawne, które należy okazać przy każdym pierwszym wystąpieniu. 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- Zastępca Dyrektor ds. Lecznictwa i Rehabilitacji (nadzór merytoryczny),  tel. 24 388 2601  
wewn. 202  w godz. 900 - 1000, 

- Specjalista ds. Zamówień Publicznych  (prowadzenie procedury przetargowej),  tel. 24 388 2601 
wewn. 205  w godz. 900 - 1000. 

9. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania) zostało wyznaczone na kwotę 
10.000,-zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 

Wadium przetargowe może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przy czym poręczenie kasy będzie poręczeniem 
pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto depozytowe Zamawiającego  
tj. BGK o/Łódź nr 77 1130 1163 0014 7046 6420 0002, przy czym kwota przelewu powinna wpłynąć  
na konto Zamawiającego najpóźniej do dnia i godziny określonej jako ostateczny termin składania ofert. 
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentacji 
przetargowej. 

Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. Zgoda Wykonawcy na 
przedłużenie okresu związania ofertą jest związana z wyrażeniem zgody na przedłużenie okresu 
ważności wadium - gdyby przedłużenie okresu ważności wadium nie było możliwe Wykonawca 
zobowiązany jest wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Wykonawcy, którzy nie przedłożą do wglądu komisji dowodów wniesienia wadium 
przetargowego będą traktowani jako niespełniający wymagań przetargu i na tej podstawie  
ich oferty zostaną odrzucone. 
 
Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium po wcześniejszym wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie  
o uzupełnienie dokumentacji potwierdzającej spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie złożył 
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wymaganych dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, 
w przypadku gdy: 

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

10. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu 
składania ofert. 

Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający ma prawo zwrócenia się do Wykonawców 
o przedłużenie terminu związania ofertą na czas określony. 

O zamiarze przedłużenia okresu ważności ofert Zamawiający zawiadomi pisemnie wszystkich 
Wykonawców, oczekując pisemnych odpowiedzi. 

W przypadku przedłużenia terminu ważności oferty nie będzie możliwa modyfikacja żadnego z 
dokumentów tworzących ofertę. W szczególności wykluczone jest proponowanie zmian w ofercie 
skutkujących podwyższeniem ceny ofertowej. 

11. Opis sposobu przygotowywania ofert 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować 
ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu 
Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Umocowanie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio 
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika 
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec 
wykonawcy, będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie 
od oferty aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub potwierdzoną za 
zgodność kserokopię). 

Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez 
Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno 
zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum 
w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). 

1) Zawartość dokumentacji ofertowej 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

a) formularz oferty (Zał. nr 1 do SIWZ), 
b) zaakceptowany projekt umowy (Zał. nr 2 do SIWZ), 
c) oświadczenie w sprawie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3 do SIWZ), 
d) oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia (Zał. nr 4 do SIWZ), 
e) oświadczenie w sprawie  należytym wykonaniu kontraktów (Zał. nr 5 do SIWZ), 
f) oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (Zał. nr 6 do SIWZ), 
g) oświadczenia w sprawie rejestracji i dopuszczenia do użytku sprzętu (Zał. nr 7 do SIWZ), 
h) oświadczenia w sprawie obowiązku podatkowego (Zał. nr 8 do SIWZ), 
i) Tabele z opisem parametrów techniczno-użytkowych dot. oferowanego sprzętu (Zał. nr 9 do SIWZ), 
j) dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu - wyszczególnione w punkcie 6 

niniejszej SIWZ. 
 
Złożona dokumentacja przetargowa ma być przygotowana w sposób uporządkowany zgodnie  
z kolejnością przedstawioną powyżej. 
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Ofertę należy złożyć w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej i wraz z załącznikami.  
Pod rygorem nieważności oferta musi być podpisana przez Osoby Uprawnione. 

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum 
spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, 
potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W 
związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, 
o których mowa w punkcie 6 SIWZ wraz z właściwymi załącznikami. W zakresie dokumentów i 
oświadczeń dotyczących przedmiotu zamówienia wystarczające będzie przedłożenie wraz z ofertą 
jednego kompletu dokumentów. W przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum Zamawiający 
będzie wzywał do złożenia umowy konsorcjum przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia, 
chyba, że umowa konsorcjum zostanie złożona w ofercie przetargowej. 

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane  
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą.  
Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości 
przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach 
określonych w Ustawie. 

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. 
materiałów reklamowych, informacyjnych) mają one stanowić odrębną część niezłączoną z ofertą w 
sposób trwały i oznaczone jako „Materiały informacyjne – poza ofertą”. 

2) Opakowanie i oznakowanie ofert 

Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu 
(kopercie) oznaczonym napisem: „Oferta na dostawę sprzętu medycznego – nie otwierać przed 
dniem ………….. , godz ……”.Na opakowaniu oferty, w sposób wyraźny, należy podać nazwę i adres 
Wykonawcy, by umożliwić Zamawiającemu zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po 
terminie. 

W przypadku wysłania oferty pocztą koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego, tj.: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100    Łęczyca 

3) Zmiana lub wycofanie oferty 

1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może 
zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu sposobu postępowania: 

a) koperty zawierające zmianę treści oferty powinny być oznaczone napisem: 

Przetarg nieograniczony, dostawa sprzętu medycznego 

– ZMIANA  OFERTY 

b) koperty zawierające dokumenty deklarujące wycofanie oferty powinny być oznaczone 
napisem: 

Przetarg nieograniczony, dostawa sprzętu medycznego 

– WYCOFANIE  OFERTY 

2. Żadna oferta nie może zostać zmieniona przez Wykonawcę po terminie składania ofert. 

Treść dokumentów przetargowych należy odczytywać wraz z ewentualnymi wprowadzonymi zmianami. 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1) Składanie ofert 

Oferty należy składać w pok. nr 24 (Sekretariat) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy  
ul. Zachodniej 6 nie później niż do dnia 01.12.2017r. do godz. 1200. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 
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W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do 
terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego. 

2) Otwarcie ofert 

Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.12.2017r. o godz. 1230 w pok. nr 22 w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6. 

Otwarcie ofert jest jawne. Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele 
Wykonawców, ale ich obecność nie jest obowiązkowa. 

Otwarcie ofert poprzedzone będzie stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu oraz 
policzeniem otrzymanych ofert. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

Następnie zostanie zbadana nienaruszalność kopert z ofertami. 

Oferty otwierane będą wg następującego porządku: 

a) jako pierwsze rozpatrzone będą koperty oznaczone napisem „Wycofanie oferty”. Oferty 
wycofane nie będą otwierane. 

b) jako drugie rozpatrzone i otwarte zostaną koperty z napisem „Zmiana oferty” 

c) jako trzecie zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których 
stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane. 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa (firma) oraz adres (siedziba) 
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, a także informacje służące do oceny ofert w 
ramach przyjętych kryteriów. Informacje powyższe odnotowywane zostaną w protokole postępowania. 
Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym 
Wykonawcom na ich wniosek. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

Ceną ofertową w rozumieniu Zamawiającego będzie całkowita cena brutto zawierająca wszystkie 
opłaty łącznie z podatkiem VAT, które poniesie Zamawiający w związku z zakupem i dostarczeniem 
towaru przez Wykonawcę do ZOZ w Łęczycy. 

W cenę powinny być włączone wszelkie ew. udzielone rabaty, promocje lub upusty. 

 
Ceny w ofercie należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną 
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. 
U. z 2014 poz. 915 z późn. zm.).  
 
Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, a jeśli tak, wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadziło do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 
Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą 
stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z póź. zm.).  
 
Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, 
wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości 
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.  
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Zamawiający nie przewiduje szczególnych warunków finansowania i płatności. 

Zamawiający oczekuje co najmniej 30 dniowego terminu płatności liczonego od dnia przedłożenia faktury. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej,  
tj. w złotych polskich (PLN). 

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert - 
znaczenie kryteriów oraz sposób oceny ofert 

Ocena przedstawionej oferty dokonywana będzie w oparciu o przyjęte kryteria i przeliczana wg. zasad 
proporcjonalności. 

Ocena dokonywana będzie w oparciu o przedstawione przez wykonawcę materiały w ofercie. 

 
Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: 

- cena: 60 % 

- termin dostawy: 30% 

- okres gwarancji: 10% 
 
Łączna cena ofertowa obejmować będzie; 
- wartość sprzętu; 
- koszty transportu do siedziby Kupującego; 
- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,  
- koszty zainstalowania dostarczonego przedmiotu umowy, uruchomienia i przeszkolenia personelu, 
- pozostałe koszty poniesione przez Sprzedającego celem wykonania kontraktu. 

 
Termin dostawy: dotyczy okresu między podpisaniem umowy, a protokolarnym przekazaniem 
ostatniego egzemplarza zakupionego sprzętu medycznego. 
Najwyżej oceniona będzie oferta z najkrótszym terminem przekazania sprzętu Zamawiającemu.  
Oferty z dłuższym terminem dostawy oceniane będą proporcjonalnie niżej. 
 
Okres gwarancji: okres czasu, w którym wykonawca gwarantuje bezawaryjną pracę oferowanego 
sprzętu. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy lecz nie dłuższy niż 120 miesięcy od 
daty przekazania sprzętu do użytkowania. 
Najwyżej oceniana będzie oferta zawierająca najkorzystniejsze dla Zamawiającego warunki gwarancji 
(najdłuższy termin gwarancji). Pozostałe oferty oceniane będą proporcjonalnie niżej. 

 

Najwyżej oceniona będzie oferta z najniższą ceną - najniższy całkowity koszt zamówienia. Pozostałe 

– proporcjonalnie niżej. 

 

Sposób obliczania wartości punktowej 

 

Punktacja obliczana będzie wg następujących zasad: 
 
- wartość punktowa ceny: 
 

WC = 60 x Cn / Cb 

gdzie: 

Cb  - cena badanej oferty (zł), 

Cn  - najkorzystniejsza cena spośród ważnych ofert (najniższa), 
 
- wartość punktowa za termin dostawy: 

WD = 30 x Db / Dn 

gdzie: 

Db  - termin realizacji zamówienia badanej oferty (dni) 

Dn  - najkorzystniejszy termin realizacji zamówienia spośród złożonych i ważnych ofert 
(najkrótszy). 
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- wartość punktowa za okres gwarancji: 

WG = 10 x Gb / Gn 

gdzie: 

Gb  - okres gwarancji badanej oferty (miesiące) 

Gn  - okres gwarancji najkorzystniejszy - najdłuższy (miesiące). 
 

 
Ocena końcowa oferty 
 

Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która uzyska największą ocenę łączną W,  
tj.  liczbę punktów obliczoną wg następującego algorytmu: 

W = WC + WD + WG 
 
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.  
Uwaga: Obliczanie oceny punktowej Ofert będzie dokonywane przez Zamawiającego z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
 

Uwaga :  

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp)  

2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej, będzie uchylał się od zawarcia umowy, 
Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył najwyżej ocenianą spośród pozostałych 
ofert nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postepowaniu. 

15. Informacja o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

Z wyjątkiem sytuacji, w których Zamawiający zmuszony będzie unieważnić postępowanie 
przetargowe, umowa podpisana zostanie z tym Wykonawcą, który: 

1) złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w SIWZ, 

2) został zakwalifikowany do przetargu w wyniku spełnienia warunków określonych w SIWZ, 

3) złożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów ocen przyjętych w niniejszym 
przetargu tj. ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę. 

Po otwarciu każdej oferty zostanie wstępnie zbadana ważność tej oferty. Po stwierdzeniu ważności 
danej oferty i zakwalifikowaniu jej przez członków komisji jako spełniającej warunki przetargu zostanie 
podana do wiadomości zebranych nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena oferty a także informacje służące do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów.  
Informacje powyższe odnotowywane zostaną w protokole postępowania. 

O ile oferta zostanie sporządzona zgodnie z wymogami Zamawiającego i przyjęta jako spełniająca 
wymogi i przejdzie do drugiej części postępowania tj. poufnego badania ofert. 

Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy 
otwieraniu ofert, na ich wniosek. 

Wyniki przetargu, niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu, zostaną ogłoszone na stronie internetowej 
Portalu Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej ZOZ w Łęczycy www.zozleczyca.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym ZOZ w Łęczycy, a także przesłane uczestnikom 
postępowania. 

Wykonawca wybrany do zawarcia kontraktu i podpisania umowy zostanie powiadomiony o planowanym 
czasie i miejscu podpisania umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  
z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, jak i kontraktowym, z rozszerzeniem 
o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego 

http://www.zozleczyca.pl/
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postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie niższą niż 500.000 zł. Limit na 
ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  

Przedłożenie zawartego i opłaconego dokumentu ubezpieczenia będzie warunkiem koniecznym do 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający wyznaczy wybranemu w postępowaniu Wykonawcy termin minimum 7 - dniowy na 
przedłożenie opisanej powyżej umowy ubezpieczenia. 

Nieprzedłożenie dokumentu umowy ubezpieczenia w wyznaczonym terminie lub przedłożenie 
dokumentu umowy ubezpieczenia, która nie spełni powyżej opisanych warunków zostanie uznane 
przez Zamawiającego za uchylanie się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, powinna być 
kontynuowana co najmniej przez okres realizowania dostaw do Zamawiającego. 

Jeżeli wybrany Wykonawca z jakiegokolwiek powodu uchyli się od podpisania umowy, wówczas 
złożone przez niego wadium przetargowe ulegnie przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

Wszystkie istotne postanowienia, które Zamawiający zamierza wnieść do umowy przedstawione 
zostały w projekcie umowy, który stanowi załącznikach nr 2 do SIWZ. 

Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy mogą wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej  

Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych - Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp. 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec następujących czynności: 

- określenia warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego; 
- opisu przedmiotu zamówienia; 
- wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 
Ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 

Pozostałe prawa i obowiązki Stron w tym postępowaniu związane z procedurą odwoławczą będą 
realizowane zgodnie z postanowieniami przepisów Działu VI Ustawy – Środki ochrony prawnej. 

Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
Ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu. 

19. Inne istotne postanowienia 

1) W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje: 

- przeprowadzania aukcji elektronicznej, 

- możliwości składania ofert częściowych, wariantowych czy zamiennych, 

- zawarcia umowy ramowej, 

- zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przetargowym 

2) Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią wszystkich 
dokumentów przetargowych. Oferty sporządzone niezgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji 
zostaną odrzucone. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wypełni ona znamiona art. 89 ust.1 Ustawy, tj.: 

- okaże się niezgodna z Ustawą, 

- jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, 

- jej złożenie stanowi będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

- będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, 

- będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, 

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie 
omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

- okaże się nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

4) W toku postępowania przetargowego po złożeniu ofert przez Wykonawców Zamawiający będzie 
żądał od tych Wykonawców uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów 
potwierdzających spełnienie warunków, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcami 
negocjacji dotyczących złożonych przez nich ofert. Nie będzie też wyrażał zgody na dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. 

5) Zamawiający unieważni przetarg w sytuacjach, gdy: 

- nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie w stanie 
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, lub w tym samym przypadku jeżeli 
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
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- w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie, 

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

- stwierdzone zostanie, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i 
niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, 
niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, 

7) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane, 
porównane i ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami. Informacje dotyczące przebiegu badania i 
porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości osób niezwiązanych urzędowo z 
postępowaniem przetargowym. 

8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania koperty - o ile była ona zamknięta. 
W ten sam sposób potraktowane zostaną oferty oznakowane inaczej niż wynika to z warunków 
określonych w niniejszej specyfikacji. 

9) Protokół wraz z załącznikami (Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o 
którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest 
jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 
unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

10) Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być 
oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA 

Dokumenty te muszą być załączone jako odrębna część niezłączona z ofertą w sposób trwały. 

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ.  
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 
termin składania ofert. Dokonaną zmianę SIWZ oraz informację dot. ew. terminu składania ofert 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił dokumentację. Każda zmiana staje się 
wiążąca dla Wykonawców z momentem jej wprowadzenia. 

12) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca, 
niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 

13) Pytania i wyjaśnienia: 

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, 

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień – nie później niż 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania tego wniosku, 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 
wniosek bez rozpatrzenia, 

- przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 
wyjaśnienie treści SIWZ, 
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- pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres Zamawiającego 
podany w niniejszej specyfikacji, 

- pytanie powinno być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy, 

- treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej ZOZ w Łęczycy, 

- pytania i odpowiedzi w innej niż pisemna formie nie są wiążące dla Zamawiającego. 

 

We wszystkich innych sprawach nie ujętych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu 
cywilnego. 
 
 

Załączniki do SIWZ: 

 Zał. nr 1  - formularz oferty, 

 Zał. nr 2  - projekt umowy dot. dostawy żywności, 

 Zał. nr 3  - wzór oświadczenia w sprawie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 

 Zał. nr 4  - wzór oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia, 

 Zał. nr 5  - wzór oświadczenia w sprawie  należytym wykonaniu kontraktów, 

 Zał. nr 6  - wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej, 

 Zał. nr 7 - wzór oświadczenia w sprawie rejestracji i dopuszczenia do użytku sprzętu, 

 Zał. nr 8 - wzór oświadczenia w sprawie obowiązku podatkowego, 

 Zał. nr 9a do 9c - Tabele przedstawiające oczekiwane parametry techniczno-użytkowych sprzętu 
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ZAŁĄCZNIK   NR  1 
 

FORMULARZ OFERTY 
……………………………………….. 

 ( pieczęć firmowa wykonawcy ) 

 

Dane Wykonawcy: 

1. zarejestrowana pełna nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

2. kod pocztowy: ......................., miejscowość: ........................................................................., 

3. ulica: ............................................................................................................................................., 

4. nr domu: ........................,  nr lokalu: .............................., 

5. województwo: ........................................................, powiat: ........................................................., 

6. nr telefonu: ........................................,  nr faksu: .................................., 

7. internet:  http:// ................................,   e-mail: ................................................, 

8. REGON: ..........................................,  NIP: ......................................., 

9. nr konta bankowego, na które będą przekazywane płatności z tytułu realizowania zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

10. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do występowania w jego imieniu w niniejszym przetargu:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

11. reprezentant Wykonawcy uprawomocniony do podpisania umowy w jego imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy 

ul. Zachodnia  6 

99-100    Łęczyca 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym pn. 

 

ZAKUP  SPRZĘTU  MEDYCZNEGO  NA  POTRZEBY  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 

 

składającego się z następujących urządzeń medycznych: 

- kardiomonitor  typ ......................., 

- respirator   typ ......................., 

- urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej  typ ......................., 

 

oferujemy Państwu, w przypadku zawarcia z naszą firmą umowy, dokonanie transakcji za cenę sumaryczną: 
 
 

netto: ..................... zł, 
 

(słownie złotych:...........................................................................................................................) 

 

 

brutto: ..................... zł, 
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(słownie złotych:...........................................................................................................................) 

podatek VAT: ..................... zł, 

 

Ceny jednostkowe sprzętu przedstawiono w załączniku nr ….. do oferty 

 

Gwarantowany termin dostawy: do dnia  …………….. , tj. …………….. dni kalendarzowych 

 

Okres gwarancji na każdy dostarczony sprzęt: ………………………. miesięcy 

Termin płatności: ............. dni. 

 
Ceny obejmuje wszystkie składniki związane z 
…………………………………………………………..……………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………..………………………………………..  
 
 

Warunki gwarancji i serwisu (zgodnie z wymaganiami SIWZ): ..................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(lub w osobnym załączniku) 
 
wykaz autoryzowanych serwis w Polsce z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta w 
załączeniu 

 

Oświadczamy, że: 

1. w cenę zostały wkalkulowane wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w związku z: 
- zakupem sprzętu; 
- kosztami transportu do siedziby Kupującego; 
- kosztami ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,  
- kosztami zainstalowania dostarczonego przedmiotu umowy, uruchomienia i przeszkolenia personelu, 
- pozostałymi kosztami poniesione przez Sprzedającego celem wykonania kontraktu. 

2. oferowany towar posiada wszystkie aktualne świadectwa rejestracji MZ i świadectwa dopuszczenia 
do obrotu oraz świadectwa jakości, a także pozytywną opinię o wyrobie medycznym. Dokumenty te 
zostały dołączone do oferty i stanowią jej integralną część; 

3. zapoznaliśmy się ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi i 
do zawartych w nich postanowień nie wnosimy zastrzeżeń; 

4. zawarty w SIWZ projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, tj. 30 dni od daty wyznaczonej jako koniec terminu składania ofert; 

6. zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty; 
7. zamówienie zamierzamy zrealizować sami / z następującymi podwykonawcami(*niepotrzebne skreślić)   

…………………………………………………………………………………………… 
(wpisać dane podwykonawców) 

 

Wadium w kwocie ........................... zł zostało wniesione w dniu ........................... 
w formie ........................................................................................................................ 
 
Zobowiązujemy się realizować zamówienie na warunkach określonych w SIWZ 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297  ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks 
karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zmianami). 
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Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 
 
 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują 
stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297  ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks 
karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zmianami). 
 
 
 
 
.......................................... 
 ( miejscowość,  data  ) 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody(*niepotrzebne skreślić)  na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych dokumentacji 
związanej z niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

 

 

.......................................... 
 ( miejscowość,  data  ) 

 
…………………………………………………. 

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 
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ZAŁĄCZNIK   NR  2 
 

UMOWA    (projekt) 

kupna-sprzedaży 

 

zawarta w dniu ………...2017r. w Łęczycy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Łęczycy z siedzibą w 
Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 zwanym dalej „Kupującym” 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   - Andrzeja Pietruszkę 

a ............................ 
z siedzibą pod adresem: .......................................... 

zwanym dalej „Sprzedającym", reprezentowaną przez: 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego w oparciu o przyjętą ofertę przetargową Strony postanowiły zawrzeć umowę 
następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego sprzętu 
medycznego, z wyposażeniem zgodnie z ofertą przetargową, gotowego do pracy po uruchomieniu bez 
dodatkowych zakupów i inwestycji, 

 kardiomonitor (7 kpl), typ ......................., 

 respirator  (1 kpl) typ ......................., 

 urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (1 kpl) typ .......................,  

o parametrach wymienionych w złożonej ofercie. 
 

§ 2 

Sprzedający dostarczy, zainstaluje i uruchomi dostarczony sprzęt w miejscu wskazanym przez 
Kupującego oraz doprowadzi ten sprzęt do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą 
pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony do pracy przy tym sprzęcie w zakresie prawidłowej 
obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu. 
 

§ 3 

1. Dostarczony sprzęt umowy zostanie, zainstalowany i uruchomiony przez Sprzedającego w terminie 
nie później niż ................ dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2017r. kompletne i z 
wyposażeniem zgodnie z ofertą, gotowe do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i 
inwestycji. 

 

§ 4 

1. Sprzedający dostarczy sprzęt do siedziby Kupującego wraz z wymaganymi dokumentami w polskiej 
wersji językowej: 
- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego; 
- karty gwarancyjne; 
- dokumentacja techniczną sprzętu; 
- instrukcje obsługi sprzętu; 
- wykaz autoryzowanych serwisów; 
- specyfikacje katalogowe sprzętu; 
- wykaz materiałów zużywalnych do bieżącej eksploatacji; 
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- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie miał formę protokolarną. 
 

§ 5 

Ogólne warunki gwarancji i serwisowania: 
1. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu w okresie 

gwarancji, a szczególnie za bezawaryjne funkcjonowania urządzeń oraz ich bezwzględną stabilność 
parametrów techniczno-użytkowych. 

2. Sprzedający gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy i odpowiada wymaganiom określonym w 
zarządzeniu MZ oraz, że zostanie zainstalowany bez żadnych uszkodzeń. 

3. Sprzedający udziela ……… miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
4. Sprzedający udziela gwarancji min. 6 miesięcy na akcesoria (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych) 
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji, jeśli są 

one spowodowane niedostosowaniem się Kupującego do wymagań dostarczonej instrukcji obsługi. 
6. Sprzedający zapewnia serwis w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. 
7. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. 
8. Czas reakcji serwisowej w okresie objętym gwarancją i poza gwarancją w przypadku awarii urządzenia 

wynosił będzie nie dłużej niż 72 godziny od chwili zgłoszenia do podjęcia naprawy. 
9. W okresie gwarancji w przypadku konieczności naprawy urządzenia trwającej dłużej niż 3 dni, 

Sprzedający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zakupione. 
10. W przypadku wystąpienia ponad 3 - krotnej konieczności naprawy tego samego podzespołu lub 

elementu w okresie gwarancyjnym, Sprzedający zobowiązuje się wymienić podzespół lub element na 
nowy. 

11. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 3 dni, niezależnie od 
przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. 

12. W przypadku niedotrzymania 14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym 
Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od przekazania 
Sprzedającemu urządzenia do naprawy. 

13. Pozostałe zobowiązania Sprzedającego w zakresie gwarancji i warunków serwisu wynikają z 
informacji zawartych w złożonej ofercie przetargowej. 

14. W ramach czynności przekazania sprzętu Sprzedający zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów 
stanowiących zobowiązania gwarancyjne przekazywanego sprzętu. Sprzedający dołączy karty 
gwarancyjne do każdego osobno wyspecyfikowanego sprzętu. 

15. W przypadku, gdy na podstawie umowy z producentem kupującemu przysługują inne warunki 
gwarancji w stosunku do zawartych w powyższych zapisach pierwszeństwo mają postanowienia 
niniejszej umowy. 

16. Kupujący zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnienia wynikającego z art. 579 Kodeksu 
Cywilnego tj. korzystania z rękojmi niezależnie od gwarancji. 

 

§ 6 

1. Wartość kontraktu wynosi : 

 wartość netto:  ..........................-zł (słownie złotych: ........................................................), 

 wartość brutto: ..........................-zł (słownie złotych: ........................................................), 

 podatek VAT:   ..........................-zł (słownie złotych: ........................................................), 

Jednostkowe ceny każdego egzemplarza sprzętu podane są w załączniku do umowy. 

2. Podana w ust.1 niniejszego paragrafu wartość brutto zakupu obejmuje: 
- wartość sprzętu; 
- koszty transportu do siedziby Kupującego; 
- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania przedmiotu umowy do eksploatacji,  
- koszty zainstalowania dostarczonego przedmiotu umowy, uruchomienia i przeszkolenia personelu, 
- pozostałe koszty poniesione przez Sprzedającego celem wykonania kontraktu. 

3. Zapłata należności za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Sprzedającego  
nr ............................................. 

 

§ 8 

Sprzedający pokryje: 
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- koszty transportu do siedziby Kupującego; 
- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu oddania sprzętu do eksploatacji, 
- koszty zainstalowania dostarczonego sprzętu, jego uruchomienia i przeszkolenia personelu, 
- pozostałe koszty poniesione przez Sprzedającego celem wykonania kontraktu. 

 

§ 9 

Sprzedający zapłaci kary umowne: 
- za opóźnienie terminu wykonania umowy, w wysokości 1% wartości umowy za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie odbioru przedmiotu umowy; 
- za opóźnienie terminu reakcji serwisowej, 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc 

od dnia następnego po ustalonym terminie reakcji serwisowej. 
 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych 
Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą 
rozwiązywały w trybie rokowań, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączna właściwość 
miejscową sądu wg. siedziby Kupującego. 

3. Ewentualne zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 
wystąpić jedynie przy zastosowaniu art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

SPRZEDAJĄCY            KUPUJĄCY 

 

 

 

 

.................................................        ................................................. 

 

 

 

 

.................................................        ................................................. 
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ZAŁĄCZNIK   NR  3 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie spełnianie warunków udziału w postępowaniu) 

 

 

 

Oświadczamy w imieniu firmy ……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniam warunki udziału w postępowaniu 

określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. „ ………………………………………………………”: 

1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia 

3. posiadam/y wiedzę i doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie zamówienia; 

4. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz zawodowym niezbędnym do wykonania 

zamówienia; 

Posiadamy**/będziemy posiadali** ważną umowę ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności, którą przedłożymy przed podpisaniem umowy. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k. 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 

** niepotrzebne skreślić 
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ZAŁĄCZNIK   NR  4 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie braku podstaw do wykluczenia) 

 

 

 

Oświadczam w imieniu firmy ……………………………………………., że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 
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ZAŁĄCZNIK   NR  5 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

(w sprawie należytego wykonaniu kontraktów) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że: 

- wszystkie zamówienia zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat wykonaliśmy w sposób należyty  

i gwarantujący wysoką jakość, 

- naszym kontrahentom nigdy nie wyrządziliśmy szkody z tytułu niewykonania zamówienia lub wykonania 

go nienależycie, 

- nigdy nie spowodowaliśmy żadnej innej szkody, która została by stwierdzona prawomocnym 

orzeczeniem sądu, 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………………. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 
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ZAŁĄCZNIK   NR  6 

 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

 (w sprawie przynależność do grupy kapitałowej) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że  

- nie należymy** do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) 

- należymy** do następującej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Jednocześnie informuję, że do w/w grupy kapitałowej należą następujące podmioty**: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

…………………………………………….. 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 
Powyższe oświadczenie Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna 

** niepotrzebne skreślić 

 



 
29 
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ZAŁĄCZNIK   NR  7 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY * 

 (w sprawie rejestracji i dopuszczenia do użytku) 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy……………………………………………., że zaoferowany w ofercie towar 

posiada wszelkie niezbędne, wydane w Polsce świadectwa rejestracji MZ i dopuszczenia do użytku w 

służbie zdrowia w Polsce 

 

 

Na żądanie Zamawiającego, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz 

Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK   NR  8 
 

................................................. 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE * 

(w sprawie obowiązku podatkowego) 

 

 

 

Oświadczam/-y w imieniu firmy ……………………………………………., że wybór naszej oferty  

nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług. 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności 

karnej z art. 297 k.k.  

 

 

 

…………………….…., dnia ………… 

 

 

…………………………………………… 
(podpis i  pieczęć  

osób wskazanych w dokumencie  

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 

lub  posiadających pełnomocnictwo) 

 

 

 

 

 

 
* Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum albo upoważniona osoba przez Wykonawcę 
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ZAŁĄCZNIK   NR  9a 

 

Parametry techniczno-użytkowe 

warunki graniczne 

 

 

Kardiomonitor 

 

Ilość: 7 kpl 

 

Nazwa i typ / wersja: ………………………………………………..……...…… 

Producent:     …………………………………………………….……… 

Kraj pochodzenia:  …………………………………………………….……… 

Rok produkcji:    …………………………………………………………..... 

Kod CPV:  33195110-7 

Rodzaj zastosowania: Monitory do kontrolowania czynności oddechowej 

 

 

l.p. 
Parametry  

techniczne i funkcjonalne 

Warunek graniczny 

- wymaganie minialne 

Parametr oferowany 

- opis 
 

 

(wypełnia oferent) 

I. Opis parametrów 

1  Rodzaj urządzenia Kardiomonitor kompaktowy stacjonarno-przenośny 
 

2  Przeznaczenie dla wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w 
odpowiednie algorytmy pomiarowe. 

Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe 
adekwatne do wybranej kategorii wiekowej pacjenta 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/monitory-do-kontrolowania-czynnosci-oddechowej-3017
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3  Mobilność Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia 
przygotowany do łatwego montażu na podstawie jezdnej 
lub uchwycie ściennym 

 

4  Ekran LCD (kolor) z podświetleniem LED o przekątnej nie 
mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości min. 1024x768 
pikseli z możliwością regulacji jasności ekranu w 

zakresie co najmniej 11 poziomów 

 

5  Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów -co 
najmniej 160 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 
minuta oraz zapis min. 1 krzywej full disclosure z 
ostatnich 48 godzin 

 

6  Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych  - min. 200 z zapisem odcinków krzywych z ostatnich min. 
16 sekund oraz innych parametrów cyfrowych z 
możliwością wydruku 

 

7  Pomiar i monitorowanie  co najmniej: 
- EKG 
- HR 
- Respiracja 
- Saturacja 
- Nieinwazyjny pomiar ciśnienia 
- Temperatura (T1,T2,TD) 

 

8 . Waga nie większa niż 5 kg z akumulatorem 
 

II. Pomiar EKG 

1  Zakres HR  min. 15-350 min.  

2  Monitorowanie EKG   
 

3 lub 5 odprowadzeń. 

Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń  

3  Rozpoznawanie przyłączeń Ilość odprowadzeń automatycznie wykrywana po 
podłączeniu odpowiedniego przewodu EKG  

4  Dokładność pomiaru HR  nie gorsza niż +/- 1 bpm  

5  Prędkości kreślenia  min. 6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s  

6  Rodzaj detekcji Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na 
krzywej  
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7  Funkcja kaskady TAK  

8  Wzmocnienie przebiegu EKG co najmniej:  

x0,125 cm/mV;  

x0,25; cm/mV;  

x0,5 cm/mV;   

x1,0 cm/mV;  

x2,0 cm/mV;   

x4,0 cm/mV;   

AUTO 

 

9  Analiza odcinka ST  

 

w zakresie min. +/- 2,0 mV z prezentacją wszystkich 
odprowadzeń jednocześnie. 

Możliwość ustawienia punktu referencyjnego do pomiaru 
ST. 

 

10  Tryb pracy Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST 
 

11  Analiza zaburzeń Analiza zaburzeń rytmu z rozpoznawaniem min.20 
zaburzeń  

III. Pomiar Respiracji 

1  Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej 
 

2  Pomiar impedancyjny częstości 
oddechów 

w zakresie min.0-150 odd./min.  

3  Dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 2 oddechy  

4  Możliwości wyboru Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora 
odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu 
dopasowania do różnych sposobów oddychania 

 

5  Szybkość przesuwu krzywej respiracji co najmniej:6,25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s 
 

6  Wzmocnienie przebiegu respiracji co najmniej x0,25; cm/mV; 0,5 cm/mV;  1,0 cm/mV; 2,0 
cm/mV;  4,0 cm/mV;  

7  Alarm bezdechu regulowany w zakresie min.10-60 sekund 
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IV. Pomiar Saturacji(SpO2) 

1  Sposób obrazowania Wyświetlanie wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej 
pletyzmograficznej oraz liczbowego wskaźnika perfuzji 

(PI) 
 

2  Zakres pomiarowy saturacji  0-100%  

3  Zakres pomiarowy pulsu  co najmniej  20-250 bpm  

4  Dokładność pomiaru saturacji  w zakresie 70-100%  

nie gorsza niż +/- 3 % 
 

5  Niezależna funkcja pozwalająca na 
jednoczesny pomiar SpO2 i 
nieinwazyjnego ciśnienia bez wywołania 
alarmu SpO2 w momencie pompowania 
mankietu na kończynie na której 
założony jest czujnik z możliwością 
programowego włączenia i wyłączenia 

TAK 

 

6  Wybór trybu pomiaru Możliwość wyboru trybu pomiaru SpO2  

(wysoki, średni, niski) 
 

7  Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian 
SpO2 

TAK  

8  Wskaźnik identyfikujący sygnał i 
informujący o jego jakości podczas 
ruchu lub przy niskiej perfuzji.  
Wyświetlany na krzywej 
pletyzmograficznej 

TAK 

 

V. Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) 

1  Metoda pomiaru, obrazowanie Oscylometryczna metoda pomiaru. Wyświetlanie wartości 
liczbowej ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i 

średniego 
 

2  Zakres pomiaru ciśnienia  co najmniej 10-270 mmHg 
 

3  Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP  min. 40-240 bpm 
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4  Dokładność pomiaru  nie gorsza niż +/- 5 mmHg  

5  Tryby pomiaru ręczny, auto, ciągły(powtarzające się pomiary w okresie 
co najmniej 4 min)  

6  Zakres programowania interwałów w 
trybie Auto  

co najmniej 1-720 minut  

7  Funkcja napełnienia mankietu do 
wenopunkcji (tzw staza). 

TAK  

8  Możliwość wstępnego ustawienia 
ciśnienia w mankiecie 

TAK  

9  Kardiomonitor wyposażony w 
niezależną od pamięci trendów, pamięć 
ostatnich min. 2000 wyników pomiarów 
NIBP 

TAK 

 

10  Zakres monitorowania Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich 
min. 24 godzin. Monitorowanie co najmniej wartości 
ciśnienia średniego, średniego za dnia, średniego w nocy, 
maksymalnego oraz minimalnego. 

 

VI. Pomiar temperatury (TEMP) 

1  Zakres pomiarowy  min.0-500C 
 

2  Dokładność pomiaru  nie gorsza niż +/- 0,10C 
 

3  Obrazowanie Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości -2 
temperatury ciała i temperatury różnicowej z 

możliwością regulacji granic alarmowych dla każdego 
z parametrów 

 

VII. Inne parametry 

1  Gniazdo wyjścia sygnału EKG do 
synchronizacji defibrylatora 

TAK  

2  Rodzaj obsługi Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła 
przycisków oraz poprzez ekran dotykowy  

3  System alarmowania 3-stopniowy system alarmów monitorowanych 
parametrów  
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4  Akustyczne i wizualne sygnalizowanie 
wszystkich alarmów 

TAK  

5  Zawieszanie alarmów Możliwość min. 5 stopniowego zawieszania alarmów: 
1min., 2min.,3 min., 10 min.,15 min  

oraz wyłączenia na stałe 
 

6  Ustawianie granic alarmowych Możliwość ustawienia granic alarmowych wszystkich 
monitorowanych parametrów  w zakresie min.  2  
poziomów ważności. 

Granice alarmowe ustawiane w jednym wspólnym menu 
dla wszystkich parametrów 

 

7  Ustawienie głośności sygnalizacji 
alarmowej  

w zakresie min 8 poziomów 
 

8  Sposób ustawiania granic alarmowych Ręczne i automatyczne ustawienie granic alarmowych w 
odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego 
pacjenta 

 

9  System zarządzania danymi pacjenta Wbudowany - umożliwiający zapis oraz eksport danych 
min. 15 monitorowanych pacjentów.  

Funkcja szybkiego przyjęcia oraz wypisania pacjenta 
 

10  Wprowadzanie danych Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych 
pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, 
wzrost, grupa krwi 

 

11  Możliwość programowej dezaktywacji 
poszczególnych modułów pomiarowych 

TAK  

12  Oprogramowanie do obliczania leków, 
kalkulator hemodynamiczny, 
wentylacyjny, utlenowania,  nerkowy 

TAK 
 

13  Kalkulator leków z tabelami 
miareczkowania, ułatwiającymi 
przeliczanie dawek powiązanych z masą 
ciała pacjenta na szybkość podawania 
leku w ml/godzi. Kalkulator powinien 
mieć wpisane podstawowe leki oraz 
umożliwiać skonfigurowanie co najmniej 
5 własnych leków 

TAK 

 

14  Zasilanie kardiomonitora  z sieci 230V lub wewn. akumulatora 

Zasilacz wbudowany w jednostkę główną.  
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Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym 
wyciagnięciem kabla zasalającego 

15  Czas pracy kardiomonitora zasilanego z 
akumulatora  

nie krótszy niż 3 godziny  
Akumulator z możliwością wymiany bez udziału serwisu  

16  Wskaźnik stanu naładowania 
akumulatora 

graficzny  

17  Wyświetlanie - co najmniej 8 przebiegów 
z możliwością edycji kolorów 
parametrów, ustawienia dowolnej 
kolejności ich wyświetlania. Bez użycia 
funkcji 7xEKG oraz 12xEKG 

TAK 

 

18  Dostępne tryby pracy: - tryb dużych znaków 
- tryb trendów do wyboru z ostatnich min.: 0,5; 1; 2, 4 lub 

8 godzin 
- tryb oxyCRG 
- tryb listy 
- 7-EKG 
- 7-EKG oraz dodatkowych krzywych 
- tryb podglądu danych z innych łóżek (bez stacji 

centralnego nadzoru) 

 

19  Funkcja informowania o alarmach 
pojawiających się na innych 
kardiomonitorach podłączonych do 
wspólnej sieci 

TAK 

 

20  Monitor wyposażony w wyjście VGA do 
podłączenia monitora kopiującego 

TAK  

21  Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w 
przypadku podłączenia urządzenia do 
centrali - na ukrycie danych przed 
pacjentem i wyświetlanie ich tylko na 
stanowisku centralnym. 

TAK 

 

22  Tryb nocny umożliwiający 
zaprogramowanie jasności ekranu, 
głośności alarmu, głośności QRS, 
głośności przycisków 

TAK 

 

23  Kardiomonitor wyposażony w tryb 
czuwania mający na celu ograniczenie 
energii. Wyłączenie trybu stand-by 
umożliwia dokonanie wyboru w zakresie 

TAK 
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kontynuacji monitorowania tego samego 
pacjenta lub przyjęcia nowego 

24  Możliwości pracy w sieci informatycznej Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci 
Ethernet  

(złącze RJ-45) 
 

25  Możliwość rozbudowy o 
bezprzewodową komunikację ze 
stanowiskiem centralnego 
monitorowania-certyfikowana przez 
producenta obsługa poprzez 
oprogramowanie kardiomonitora 

TAK 

 

26 . Kardiomonitor przystosowany do 
eksportu danych do standardowego 
komputera niepełniącego jednocześnie 
funkcji centrali 

TAK 

 

27  Monitor wyposażony w min. 1 port USB 
do podłączenia klawiatury lub myszki; 

TAK  

28  Proste aktualizacja oprogramowania 
poprzez gniazdo USB. Możliwość 
przenoszenia profilu 
użytkownika(konfiguracja ekranu, 
alarmów, jasności itp.) do innego 
kardiomonitora przy pomocy nośnika 
pendrive. 

TAK 

 

29  Konstrukcja zapobiegająca wchłanianiu 
kurzu i rozprzestrzenianiu się infekcji - 
chłodzenie kardiomonitora konwekcyjne, 
bez wbudowanych wiatraków / 
wentylatorów. 

TAK 

 

30  Kardiomonitor zabezpieczony przed 
zalaniem wodą-stopień ochrony co 
najmniej IPX1 

TAK 
 

31  Monitor przygotowany do pomiaru(bez 
konieczności  wysyłki do serwisu)etCO2 
– wbudowany zarezerwowany port  
etCO2 

TAK 

 

32  Możliwości podłączenia zewnętrznej 
drukarki i wydruku danych w formacie 
A4 

TAK 
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33  Monitor przystosowany do ciągłej pracy 
w zakresie temperatur co najmniej 5-
40oC. 

TAK 
 

VIII. Możliwości rozbudowy/dodatkowe moduły 

1  Drukowanie DRUKARKA TERMICZNA 
- możliwość zapisu min. 3 krzywych 
- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym i 

zaprogramowanym, drukowanie wyzwalane alarmem 
oraz danych archiwalnych(zdarzeń alarmowych, listy 
pomiarów NIBP, trendów, wyników obliczeń kalkulatora 
leków) 

- min. 2 szybkości wydruku 
- szerokość papieru min. 50mm 

 

2  Inwazyjny pomiar ciśnienia - zakres pomiarowy min. –50~+300 mmHg 
- dwa kanały pomiarowe 
- Zaprogramowane zakresy pomiarowe z etykietami dla 

ciśnień min. ART, PA, CVP, RAP, LAP, ICP,LV oraz 
min.3 własne zakresy 

- min. 2 prędkości kreślenia krzywej 
- Pomiar wartości PPV oraz SPV. 
- Wyświetlanie  na ekranie głównym min. jednego z 

podanych parametrów w postaci liczbowej. 
- Ma zawierać kabel główny oraz kompatybilny 

przetwornik IBP na moduł) 

 

3  Kapnometria 
-pomiar w strumieniu bocznym lub 
głównym 

- zakres pomiarowy min.0-150 mmHg 
- możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i 

niezaintubowanych 
- rozdzielczość max. 1 mmHg. 
- zakres pomiarowy awRR min.0-150 odd./min. 
- ma zawierać 1 lini pomiarową na moduł 

 

4  Rzut metodą termodylucji c.o - Zakres pomiarowy CO min. 0,1-20 l/min 
- Rozdzielczość CO min. 0,1 l/min. 
- Dokładność CO min.0,1 l/min. 
- Ma zawierać kabel transmisyjny oraz czujniki 

 

5  Nieinwazyjny rzut serca-ICG - Pomiar metodą pośredniego pomiaru kardiografii 
opornościowej 

- Monitorowanie min. BP, CO, CI, SI, SV, SVR, SVRI, 
HR, TFC, TFI 
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- Zakres pomiarowy HR:  min. 40-250 bpm 
- Zakres pomiarowy SV:  min. 5-250 ml 
- Zakres pomiarowy C.O.:  min. 1,4-15 l/min 
- Ma zawierać kabel transmisyjny oraz elektrody 

6  

Indeks bispektralny  BIS 

- Zakres pomiarowy BIS: min. 0-100 
- Zakres pomiarowy SQI min. 0-100%; 
- Zakres pomiarowy EMG min. 0-100 dB 
- Zakres pomiarowy ESR min.0-100 % 
- Dokładność zakresów BIS, SQI, EMG, ESR - 1 % 
- Ma zawierać kabel transmisyjny oraz elektrody) 

 

7  AG-monitorowania gazów 
anestetycznych 

- Pomiar wdechowego oraz wydechowego CO2,O2,N2O 
oraz gazu anestetycznego(enlfuran, izofluran, 
sewofluran, halotan, desfluran) 

- Pomiar minimalnego stężenia pęcherzykowego MAC 
- Pomiar awRR 
- Ma zawierać linię pomiarową 

 

8  Mocowanie Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; 
system mocujący kompatybilny  z podstawą jezdną  

9  Możliwości rozbudowy Możliwość rozbudowy o saturacji w technologii Masimo 
lub Nellcor  

10  Mobilność Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system 
mocujący kompatybilny  z uchwytem ściennym  

IX. INNE 

1  Wyposażenie każdego kardiomonitora - kabel EKG 5-odprowadzeniowy dla dorosłych 
- wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych 
- mankiet do pomiaru NIBP(rozmiar średni dla dorosłych) 
- wąż połączeniowy NIBP 
- czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych 

 

2  Oprogramowanie kardiomonitora w 
języku polskim 

TAK 
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ZAŁĄCZNIK   NR  9b 

 

Parametry techniczno-użytkowe 

warunki graniczne 

 

 

Defibrylator 

 

Ilość: 2 kpl 

 

Nazwa i typ / wersja: ………………………………………………..……...…… 

Producent:     …………………………………………………….……… 

Kraj pochodzenia:  …………………………………………………….……… 

Rok produkcji:    …………………………………………………………..... 

 

Kod CPV:  33182100-0  

Rodzaj zastosowania:  Defibrylatory 

 

 

l.p. 
Parametry  

techniczne i funkcjonalne 

Warunek graniczny 
- wymaganie min. 

Parametr oferowany 
- opis 

(wypełnia oferent) 

1  Rodzaj fali defibracyjnej dwufazowa  

2  Sposób prowadzenia defibrylacji ręczna i tryb AED  

3  

Metronom z możliwością ustawień rytmu 
częstotliwości uciśnięć dla pacjentów 
zaintubowanych i nie zaintubowanych, 
oraz dla dorosłych i dzieci 

TAK  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/defibrylatory-2936
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4  Urządzenie wyposażone w trybie AED w 
algorytm wykrywający ruch pacjenta 

TAK  

5  Zakres wyboru energii w trybie ręcznym min. 2-360 J  

6  Zakres wyboru energii w trybie AED min.150J-360J  

7  Ilość stopni dostępności energii 
zewnętrznej 

minimum 25  

8  Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s  

9  Ekran monitora kolorowy  

10  Przekątna ekranu monitora minimum  5 cali  

11  Zasilanie sieciowo – akumulatorowe  

12  Możliwość wykonania kardiowersji TAK  

13  Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg  

14  Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci TAK  

15  Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm  

16  

Codzienny auto test bez udziału 
użytkownika, bez konieczności 
manualnego włączania urządzenia w 
trybie pracy akumulatorowej oraz z 
zasilania zewnętrznego 230V 

TAK  

17  Monitorowanie EKG przewody dla 3 odprowadzeń  

18  Zakres pomiaru tętna min. 20-300/min  

19  Zakres wzmocnienia sygnału EKG 
min. 8 poziomów wzmocnienia  

od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/mV 
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20  Możliwość wykonania stymulacji 
w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody 
defibrylacyjno - stymulacyjne radiotransparentne 

 

21  Częstotliwość stymulacji 40-170 imp./min  

22  Natężenie prądu stymulacji 
w zakresie co najmniej  

10-150 mA 
 

23  Możliwość rozbudowy 

TAK 

o pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy 
typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej 
eliminacji zakłóceń 

 

24  Możliwości po rozbudowie możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie  

25  Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 TAK  

26  Po rozbudowie, możliwość obserwacji 
krzywej EtCO2 na ekranie 

TAK  
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ZAŁĄCZNIK   NR  9c 

 

Parametry techniczno-użytkowe 

warunki graniczne 

 

 

URZĄDZENIE  DO  MECHANICZNEJ  KOMPRESJI  KLATKI  PIERSIOWEJ 

 

Ilość: 1 kpl 

 

Nazwa i typ / wersja: ………………………………………………..……...…… 

Producent:     …………………………………………………….……… 

Kraj pochodzenia:  …………………………………………………….……… 

Rok produkcji:    …………………………………………………………..... 

 

Kod CPV:  33172200-8  

Rodzaj zastosowania:  Urządzenia do resuscytacji  

 

 

l.p. 
Parametry  

techniczne i funkcjonalne 

Warunek graniczny 
- wymaganie min. 

Parametr oferowany 
- opis 

(wypełnia oferent) 

I. PARAMETRY PRACY 

1  Cykl pracy 50% kompresja / 50 % dekompresja  

2  Częstość kompresji 

zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę 
osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) 

zgodnie z wytycznymi ERC 
 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/urzadzenia-do-resuscytacji-2925
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3  Głębokość kompresji 
w zakresie między 5 a 6 cm 

Zgodnie z wytycznymi ERC 
 

4  Rodzaj dekompresji 
Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki 

piersiowej 
 

5  

Możliwość wykonywania ciągłej, 

nieprzerwanej kompresji w trakcie 

transportu pacjenta przy  zasilaniu z 

akumulatora wewnętrznego 

TAK 

min. 45 minut 
 

6  
Możliwość wykonania defibrylacji bez 

konieczności zdejmowania 
urządzenia z pacjenta 

Tak  

II. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I WYPOSAŻENIE 

1  Wyposażenie aparatu 

- Torba lub plecak 
- deska pod plecy 
- podkładka stabilizująca pod głowę 
- pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia 
- elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentami przy 

masażu (min. 2 szt.) 
- akumulator 
- ładowarka do akumulatorów 

 

2  Wymiary urządzenia Podać  

3  Waga urządzenia z kompletnym 
wyposażeniem 

poniżej 10 kg  

4  
Dokumenty potwierdzające możliwość 

stosowania w publicznych 
placówkach służby zdrowia 

wpis do rejestru urządzeń medycznych, deklaracja 
zgodności z wymogami unijnymi, CE) 

 

III. ZASILANIE I WARUNKI PRACY 

1  Działanie urządzenia w pełni 
elektryczne 

Tak  

2  Źródło zasilania 

- akumulator wewnętrzny 
- zasilanie urządzenia z 12 V DC (ze ściany karetki) 

zasilanie z gniazda sieci 230 V ~AC 
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UWAGA 

Oferenci są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą oryginalnych materiałów informacyjnych producenta sprzętu potwierdzające spełnienie wszystkich 
zaoferowanych parametrów technicznych (dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym 
przez Oferenta). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia zaoferowanych parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferentów do prezentacji zaoferowanych aparatów (w siedzibie producenta), pod kątem zgodności 
zaoferowanych parametrów. 

Dopuszcza się zaproponowanie ofert z aparatami o parametrach równoważnych leżących w zakresach brzegowych wskazanych przez Zamawiającego, które 
będzie brał pod uwagę przy badaniu równoważności ofert. 
Wykonawca przygotowujący ofertę równoważną powinien w niej wskazać, które pozycje oferty zawierają rozwiązania równoważne. 

 
 


