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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. 

 



 
4 

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  W  POSTACI  TORU  WIZYJNEGO  OPERACYJNEGO 

NA POTRZEBY  ZESPOŁU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 
 

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

− toru wizyjnego HD operacyjnego z wyposażeniem laryngologicznym (1 kpl), 

z przeznaczeniem do operacji endoskopowych zatok przynosowych i krtani oraz rynoplastyki. 

Oczekiwane parametry techniczno-użytkowe przedstawiono w tabeli będącej załącznikiem 9 do SIWZ. 

Sprzedający dostarczy urządzenia kompletne i z wyposażeniem zgodnie z ofertą przetargową, gotowe 
do pracy po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji, doprowadzone do pełnej 
użyteczności związanej z obsługą i diagnostyką pacjentów. 
 

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 składające się sprzęt medyczny będący przedmiotem niniejszego postępowania mają być 
fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018r. kompletne i z właściwym wyposażeniem, gotowe do pracy 
po uruchomieniu bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych należy załączyć wypełniony 
załącznik nr 9 do SIWZ opisujący oczekiwane parametry techniczne sprzętu oraz instrukcje, katalogi itp. 
potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia, a także Certyfikat CE, 
Deklaracja zgodności producenta na oferowany sprzęt i pozostałe elementy składowe  zgodnie z klasą 
wyrobu medycznego oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
http://www.zozleczyca.pl/
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W ofercie wykonawca przedstawi wykaz autoryzowanych zakładów serwisowych w Polsce z 
dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. 
 
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 - (33168000-5 
Przyrządy do endoskopii, endochirurgii) 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 Ustawy, tj. 221.000,-euro. 
 
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną własną ofertę.  
Oferty Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę podlegają odrzuceniu. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert zamiennych lub równoważnych - po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym 

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 
dłużej niż 30 dni od daty zawarcia umowy 

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

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a także spełniają warunki określone w 
niniejszej SIWZ, a także: 
 
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b Ustawy, tj. warunki, dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który posiada kompetencje lub 
uprawnienia do obrotu sprzętem medycznym oraz złoży właściwe oświadczenie sporządzone 
wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/33168000-5
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/33168000-5
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- aktualnego odpisu 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); 

b) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej należyte wykonanie 
zamówienia; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który znajduje się w sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia oraz złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 
- zawartą ważną umowę 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 50.000 zł. Limit na ryzyko odpowiedzialności za produkt nie może być niższy niż 50.000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej; 
Za spełniającego ten warunek Zamawiający uzna wykonawcę, który posiada zdolności 
techniczne lub zawodowe gwarantujące wykonanie zamówienia i w okresie ostatniego roku 
wykonał co najmniej trzy dostaw sprzętu medycznego z asortymentem podobnym do niniejszego 
zamówienia i o wartości porównywalnej z wartością złożonej oferty  oraz  złoży właściwe 
oświadczenie sporządzone wg. wzoru przedstawionego w zał. nr 3 do niniejszej SIWZ 
 
W celu potwierdzenia zapisów zawartych w ww. oświadczeniu Zamawiający, na wezwanie, 
będzie  zażądał przedstawienia: 

- wykazu 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 
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. 

 
2) 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. 
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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; 

 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej 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), 

 
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. 

 
3) 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. 

 
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. 
 
Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana na podstawie oświadczeń złożonych w 
postępowaniu. Wzory oświadczeń zawarte są w odpowiednich załącznikach do SIWZ 
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający wszystkie opisane wyżej warunki. 

IV.   Inne dokumenty 

 
Od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i zakwalifikowana została do 
podpisania umowy Zamawiający wymaga przedstawienie 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. 



 
8 

 

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 5 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. 

6. 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. 

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. 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

- Ordynator Oddz. Laryngologicznego ZOZ w Łęczycy (nadzór merytoryczny),  tel. 24 388 2601  
wewn. 164  w godz. 900 - 1000, 

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

8. Wymagania dotyczące wadium 

Wadium przetargowe zostało wyznaczone na kwotę 15 000,-zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy)  
Wadium ma być wnoszone na zasadach określonych w art. 45 Ustawy. 

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.). 

mailto:zozleczy@zozleczyca.pl
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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 
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. 

9. 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. 

10. 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. 
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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. 
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. 
 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. Wszystkie kartki oferty powinny być spięte 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). 
 
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. 

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  należytego 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 5 

niniejszej SIWZ. 
 
Złożona dokumentacja przetargowa ma być przygotowana w sposób uporządkowany zgodnie  
z kolejnością przedstawioną powyżej. 

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 – tor wizyjny – 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. 
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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 – tor wizyjny 

– ZMIANA  OFERTY 

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

Przetarg nieograniczony, dostawa sprzętu medycznego – tor wizyjny 

– 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. 

11. 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 31.07.2018r. do godz. 1200. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 

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 31.07.2018r. 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. 
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12. 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 2014r. 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.  
 

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). 

13. 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 % 

− parametry techniczno-użytkowe - 40% 

 

Cena: ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostawą sprzętu, zamontowaniem we 
wskazanym miejscu i uruchomieniem, przeszkoleniem personelu wyznaczonego do pracy na tym 
sprzęcie oraz doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z diagnostyką pacjentów - w tym 
załączenie właściwej dokumentacji. Najwyżej oceniona będzie oferta z najniższą ceną - najniższy 
całkowity koszt zamówienia. Pozostałe – proporcjonalnie niżej. 

Parametry techniczno-użytkowe: przy ocenie parametrów techniczno-użytkowych przyznawane będą 
punkty - punktacja za poszczególne parametry podana jest w zał. nr 9 do SIWZ. Parametry będą 
oceniane w zależności od oczekiwań Zamawiającego według ustalonej punktacji. Zamawiający 
najwyżej oceni ofertę ze sprzętem spełniającym wszystkie oczekiwane parametry techniczno-
użytkowe i otrzyma maksymalną ilość punków przewidzianych do uzyskania. Pozostałe – 
proporcjonalnie niżej. 
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UWAGA: urządzenie musi spełniać wszystkie graniczne warunki techniczno-użytkowe opisane w 
zał. nr 9 SIWZ. Niespełnienie choćby jednego warunku spowoduje odrzucenie oferty jako nie 
spełniającej warunków SIWZ. 

 

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 parametry techniczno-użytkowe: 
 

WT = 40 x Tb / Tn 

gdzie: 

Tb - punkty przyznane za parametry techniczno-użytkowe badanej oferty, 

Tn - maksymalna ilość punktów przewidziana za najkorzystniejsze parametry techniczno-
użytkowe spośród ważnych ofert, 

 

Ocena końcowa oferty 

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

W = WC + WT 
 

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. 

14. 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. 
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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 
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. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie przewiduje konieczności wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. 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 i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

17. 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 - Dział VI 
Środki ochrony prawnej. 

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; 

http://www.zozleczyca.pl/
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- 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. 

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. 

18. 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 
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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. 

- 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,  

 

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. 
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Dokumenty te muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA i powinny być złożone 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, 

- 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 9 - Tabela oczekiwanych parametrów 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  TORU  WIZYJNEGO  LARYNGOLOGICZNEGO   
NA  POTRZEBY  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ  W  ŁĘCZYCY 

 

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

netto: ..................... zł, 
 

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

 

 

brutto: ..................... zł, 
 

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

 

podatek VAT: ..................... zł, 
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Parametry techniczno-użytkowe sprzętu przedstawiono w załączniku nr ….. do oferty 

 

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

 

Okres gwarancji na dostarczony sprzęt: 24 miesięcy 

Termin płatności: 30 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). 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są:  

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 
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− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 

− ............................................................................................................... 
 
 

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 ………...2018r. 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 w postaci toru wizyjnego HD operacyjnego z wyposażeniem laryngologicznym (1 kpl),  
z przeznaczeniem do operacji endoskopowych zatok przynosowych i krtani oraz rynoplastyki, o 
parametrach wymienionych w złożonej ofercie przetargowej i wyposażonego zgodnie z tą ofertą, 
gotowego do pracy po uruchomieniu. 
 

§ 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 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2018r. 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 wymaganą dokumentacją (w polskiej 
wersji językowej), na którą będą się składały: 
- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego; 
- karty gwarancyjne; 
- dokumentacja techniczną sprzętu; 
- instrukcje obsługi sprzętu; 
- specyfikacje katalogowe sprzętu; 
- wykaz materiałów zużywalnych do bieżącej eksploatacji; 
- wykaz autoryzowanych serwisów; 
- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

2. Odbiór przedmiotu umowy będzie miał formę protokolarną. 
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§ 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 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji, jeśli są 

one spowodowane niedostosowaniem się Kupującego do wymagań dostarczonej instrukcji obsługi. 
5. Sprzedający zapewnia serwis w okresie gwarancji oraz serwis pogwarancyjny. 
6. Gwarancja dostępności oryginalnych części zamiennych przez min. 10 lat. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 

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

11. 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. 

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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: 
- 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. 
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§ 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 

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy podczas realizacji umowy wystąpią 
nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu 
zamówienia w sposobie, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie, 

2. 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. 

 

§ 12 

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

 

 

SPRZEDAJĄCY            KUPUJĄCY 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

  



 
24 

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 2 

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

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

 

  



 
26 

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 
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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 sprzęt 

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 

 

  



 
30 

ZAŁĄCZNIK   NR  9 

 
Parametry techniczno-użytkowe 

warunki graniczne 
 
 
 
Tor wizyjny HD z wyposażeniem laryngologicznym 
 
Ilość: 1 kpl 
 

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

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

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

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

 

l.p. 
Parametry 

techniczne i funkcjonalne 

Warunek 
graniczny 

- wymaganie 
minimalne 

Parametr oferowany 
- opis 

 
(wypełnia oferent) 

I.  Monitor medyczny FULL HD - 1 komplet 

1  Monitor medyczny o rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli TAK  

2  Przekątna ekranu min. 27 cali TAK  

3  Proporcje boków 16:9 TAK  

4  Wejścia cyfrowe wideo: min. DVI-D TAK  

II.  Sterownik kamery FULL HD - 1 komplet 

5  
Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe:  
- 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p) 
- 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p) 

TAK 
 

6  Gniazdo 3G-SDI z łącznikiem BNC TAK  

7  

Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączenia: 
- klawiatury 
- pamięci PenDrive 
- dedykowanej drukarki 
- myszki 

TAK 

 

8  
Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery 
umożliwiające szybki dostęp TAK  

9  
Obsługa funkcji sterownika kamery poprzez: 
- zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika 
- przyciski głowicy kamery 

TAK 
 

10  
Menu kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie 
tekstowo - graficznych ikon wyświetlanych z boku, wzdłuż prawej lub lewej 
krawędzi ekranu  

TAK 
 

11  Możliwość konfigurowania przez użytkownika funkcji dostępnych w menu TAK  

12  

Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery oraz w 
zewnętrznej pamięci PenDrive profili użytkowników z indywidualnymi 
ustawieniami kamery w tym: 
- z indywidualną konfiguracją menu kamery, 

TAK 

Ilość profili: 

˂20 - 0 pkt. 
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- z indywidualnym przypisaniem funkcji dostępnych bezpośrednio pod 
przyciskami głowicy kamery. 
Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników 

≥ 20 - 5 pkt. 

13  
Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z 
wykorzystaniem cyfr i liter   TAK  

14  

Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, 
nazwisko, data urodzenia, ID.  
Możliwość zapamiętania danych dla min. 45 pacjentów w pamięci 
wewnętrznej sterownika kamery 

TAK 

Ilość pacjentów: 

≤ 45 - 0 pkt. 

> 45 - 5 pkt. 

 

15  
Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w 
pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika TAK  

16  Zapis zdjęć w formacie: jpeg TAK  

17  Zapis filmów w formacie: mpeg4 TAK  

18  

Min. dwa tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle 
światła: 
- automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez 
sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na 
ekranie monitora 
- ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery 

TAK 

 

19  
Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego natężenia światła w 
oferowanym źródle światła na ekranie monitora operacyjnego. TAK  

20  

Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru 
czerwonego na ekranie monitora operacyjnego o w celu ułatwienia 
różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania 
i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery. 
Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła.   

TAK 

 

21  

Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości 
na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z 
zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania 
w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery 

TAK 

 

22  

Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na ekranie 
monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu 
pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym 
momencie 

TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt 

 

23  
Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego 
do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z 
możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie 

TAK 
 

24  
Funkcja wyboru pozostawienia / kasowania wprowadzonych danych 
pacjenta w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika 
kamery 

TAK 
 

25  

Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie 
połączenie z dedykowanym insuflatorem i regulację zadanego ciśnienia i 
przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. 
Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej 
sali operacyjnej 

TAK - 10 pkt. 

NIE - 0 pkt. 

 

26  
Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości 
podłączenia videolaparoskopu  sztywnego 3D TAK  

27  
Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości 
podłączenia laryngologicznego sztywnego videoendoskopu  3D o średnicy 
poniżej 5 mm 

 
 

28  
Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości 
podłączenia giętkiego wideoendoskopu z kamerą wbudowaną w 
końcówkę endoskopu np. wideobronchoskopu 

TAK 
 

29  

W zestawie: 
- przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm 
- zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 
- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB 

TAK 
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III.  Głowica kamery - 1 szt. 

30  
Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, 
progressive scan, 16:9, wyposażona w 3 przetwornik obrazowe CMOS lub 
CCD 

TAK 
 

31  Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 
zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal 

TAK 
 

32  
Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne 
umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem 
(uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) 

TAK 
 

33  
Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu 
wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja 
poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku 

TAK 
 

34  Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 280g 

TAK 

≥280 g - 0 pkt. 

< 280 g - 5 pkt. 

 

35  Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD NX, 100NX, 
STERIS SYSTEM 1 

TAK 
 

IV.  Źródło światła LED - 1 zestaw 

36  Wyświetlacz graficzny lub cyfrowy informujący o aktualnie ustawionej 
wartości natężenia światła 

TAK 
 

37  Oddzielny przycisk dla funkcji standby (automatyczne ustawienie 
natężenia światła na ok. 5%) 

TAK 
 

38  Żywotność diody LED min. 30 000 godzin TAK  

39  Regulacja natężenia światła poprzez przyciski na głowicy kamery oraz 
przyciski na panelu czołowym urządzenia 

TAK 
 

V.  Wózek aparaturowy - 1 komplet 

40  Podstawa wyposażona w 4 koła, min. 2 z blokadą  TAK  

41  Min. 3 półki oraz 1 szuflada  TAK  

42  Wysięgnik centralny do zamocowania monitora TAK  

VI.  Światłowód  

43  średnica 3,5 mm, długość 230 cm – 5 szt. TAK  

VII.  Konsola sterująca napędami  - 1 zestaw 

44  

Wielofunkcyjna konsola sterująca napędami otorynolaryngologicznymi, jak:   
- shaver do zatok przynosowych,   
- wiertarka uszna,   
- wiertarka wewnątrznosowa,  
- mikropiła oscylacyjna,   
- dermatom  

TAK 

 

45  
Konsola wyposażona w 2 wyjścia do jednoczesnego podłączenia dwóch 
napędów np. shavera do zatok przynosowych oraz wiertarki 
wewnątrznosowej  

TAK 
 

46  
Konsola wyposażona w zintegrowaną perystaltyczną pompę 
płuczącą/chłodzącą z możliwością regulacji przepływu (min. 9 ustawień 
wydajności pompy)  

TAK 
 

47  
Obsługa konsoli poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 6,4" 
z menu w języku polskim oraz poprzez przełącznik nożny  

TAK 
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48  
Odrębne programy pracy dla poszczególnych napędów z automatycznym 
przypisaniem zakresu prędkości  

TAK 
 

49  
Funkcja wyświetlania na ekranie monitora nazwy oraz zakresu prędkości 
dla używanego napędu  

TAK 
 

50  
Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej 
wartości ustawionej prędkości maksymalnej dla używanego napędu   

TAK 
 

51  
Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej lub 
liczbowej wartości aktualnej prędkości dla używanego napędu  

TAK 
 

52  
Funkcja wyświetlania na ekranie monitora w postaci graficznej i liczbowej 
ustawionego poziomu wydajności pompy  

TAK 
 

53  
Konsola wyposażona w uchwyt do zamocowania wysięgnika do 
zawieszenia pojemnika z płynem irygacyjnym  

TAK 
 

54  

Przełącznik nożny wyposażony w 3 pedały / przyciski: - pedał z funkcją 
proporcjonalności do sterowania prędkością napędu, - pedał do 
uruchamiania tylko pompy z możliwością regulacji przepływy pompy - 
przyciski do przełączania się pomiędzy napędami oraz zmiany kierunku 
obrotów wiertarki   

TAK 

 

55  Zestaw jednorazowych drenów do pompy wraz z igłą do wkłucia – 50 szt. TAK  

VIII.  Uchwyt shaver – 1 zestaw 

56  Uchwyt shavera do zatok przynosowych kompatybilny z konsolą sterującą  TAK  

57  
Uchwyt wyposażony w zdejmowaną rękojeść umożliwiająca trzymanie 
uchwytu prostopadle do osi przyłączonego ostrza lub frezu  TAK  

58  
Uchwyt współpracujący z ostrzami do cięcia miękkich tkanek oraz frezami 
do ścierania kości TAK  

59  Maksymalna prędkość oscylacji dla ostrzy minimum 10 000 rpm 
TAK 

(podać) 

 

60  Maksymalna prędkość obrotowa dla frezów minimum 12 000 rpm  TAK 

(podać) 

 

61  Uchwyt wyposażony w liniowy (niezakrzywiony) kanał ssący TAK  

62  
Uchwyt wyposażony w kanał płuczący ułatwiający odsysanie wyciętych 
tkanek TAK  

63  Blokowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza TAK  

64  
Mocowania prostych ostrzy shavera pozwalające na swobodne obracanie 
o 360° w celu ustawienia okna tnącego w odpowiedniej pozycji  TAK  

65  
Uchwyt shavera nadający się do czyszczenia maszynowego oraz 
sterylizacji parowej (134ºC) TAK  

66  
Dostępność ostrzy prostych oraz zakrzywionych o różnym kształcie okna 
tnącego TAK  

67  Dostępność ostrzy o zakrzywieniu 35°, 40°, 65°  TAK  

68  Dostępność ostrzy jednorazowych (sterylnych) oraz wielorazowych  TAK  

69  Rękojeść, do zastosowania z uchwytem shavera  – 1 szt. TAK  

70  
Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania shavera do zatok wraz z 
akcesoriami – 1 szt. TAK  

71  Spray uniwersalny, 1 pojemnik o poj. 500 ml – 1 atm. TAK  

72  Dyfuzor, do zastosowania ze sprayem uniwersalnym – 1 szt. TAK  

IX.  Ostrza do uchwytu shaver’a 

73  Ostrze shavera proste, obie krawędzie z ząbkami, średnica 4 mm, 
długość 12 cm, sterylizowalne – 4 szt. 

TAK 
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74  Ostrze shavera 65° przednie, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, 
długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. 

TAK 
 

75  Ostrze shavera 65° tylne, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, 
długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. 

TAK 
 

76  Ostrze shavera 35° tylne, jedna krawędź z ząbkami, średnica 4 mm, 
długość 12 cm, sterylizowalne – 1 szt. 

TAK 
 

X.  Mikrosilnik – 1 zestaw 

77  Mikrosilnik laryngologiczny, do zastosowania z oferowaną konsolą 
sterującą napędami i przewodem łączącym – 1 szt. 

TAK 
 

78  Przewód łączący oferowany mikrosilnik z oferowaną konsolą sterującą – 1 
szt. 

TAK 
 

79  Uchwyt wiertarki INTRA, zagięty, długość 15 cm, przekładnia 1:1 (40 000 
obr/min.) – 1 szt.  

TAK 

(podać) 

 

80  Kosz druciany do sterylizacji i przechowywania wiertarki wraz z 
akcesoriami – 1 szt. 

TAK 
 

XI.  Wiertła do uchwytu wiertarki 

81  Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 035, średnica 3,5 mm. 
Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki – 11 szt. 

TAK 
 

82  Wiertło diamentowe gruboziarniste, długość 9,5 cm, rozmiar 035, średnica 
3,5 mm. Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki – 11 szt. 

TAK 
 

83  Wiertło standardowe, długość 9,5 cm, rozmiar 040, średnica 4 mm. 
Kompatybilne z oferowanym uchwytem wiertarki – 11 szt. 

TAK 
 

XII.  Pompa do przemywania obiektywu optyki endoskopowej – 1 zestaw 

84  Pompa rolkowa przeznaczona do przemywania obiektywu optyki podczas 
operacji endoskopowych zatok przynosowych 

TAK 
 

85  Funkcjonalność pompy umożliwiająca przemywanie obiektywu optyki bez 
potrzeby wyjmowania optyki z jamy nosowej 

TAK 
 

86  Automatyczne odsysanie płynu płuczącego z regulacją TAK  

87  Regulowany czas płukania i odsysania, min. 2 tryby pracy TAK  

88  Przepływ min. 40ml/min TAK  

89  Sterowanie trybami pracy pompy przy pomocy przełącznika nożnego 
dwustopniowego 

TAK 
 

90  Jednorazowe dreny płuczące – 50 szt. TAK  

91  Test urządzenia przy włączaniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem TAK  

XIII.  Płaszcze ssąco-płuczące do pompy przemywającej czoło optyki 

92  Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 30°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 
14 cm – 1 szt. 

TAK 
 

93  Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 0°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 14 
cm – 1 szt. 

TAK 
 

94  Płaszcz ssąco-płuczący do optyki 70°, owal 4,8x6 mm, długość robocza 
14 cm – 1 szt. 

TAK 
 

XIV.  Instrumentarium do FESS 

95  
Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 0°, średnica 4 mm, długość 
18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony 
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni 

TAK 
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zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami 
producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą 
autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym 
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. 
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub 
cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. – 2 szt. 

96  

Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 30°, średnica 4 mm, długość 
18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony 
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni 
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami 
producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą 
autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym 
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. 
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub 
cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki – 1 szt. 

TAK 

 

97  

Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 70°, średnica 4 mm, długość 
18cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony 
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni 
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami 
producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą 
autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym 
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. 
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub 
cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Oznaczenie kolorem 
odpowiednim dla kąta patrzenia optyki. – 1 szt. 

TAK 

 

98  Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 20cm i średn. do 10mm – 4 szt. TAK  

99  Wziernik nosowy typu HARTMANN, dla dorosłych, długość 13 cm – 1 szt. TAK  

100  Wziernik nosowy typu KILLIAN-STRUYCKEN, ze śrubą blokującą, 
długość 15 cm, długość ostrzy 55 mm – 1 szt. 

TAK 
 

101  Nożyczki nosowe typu, proste, długość robocza 13 cm – 1 szt. TAK  

102  Nożyczki nosowe, zakrzywione w prawo, długość robocza 13 cm – 1 szt. TAK  

103  Nożyczki nosowe, zakrzywione w lewo, długość robocza 13 cm – 1 szt. TAK  

104  Nożyczki nosowe typu HEYMANN, średnie, ostrza ząbkowane, długość 
robocza 9,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

105  Kleszcze nosowe typu SCHMEDEN, rozmiar 1, dł. robocza 11 cm – 1 szt. TAK  

106  Kleszcze nosowe, tnące, bransze 45° do góry, 1,5 x 4 mm, długość 
robocza 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

107  Kleszcze nosowe tnące, proste, smukłe, bransze 3 x 4 mm, długość 
robocza 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

108  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 1, długość 
robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

109  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 2, długość 
robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

110  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 0, długość 
robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

111  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, 
rozmiar 0, długość robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

112  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, 
rozmiar 1, długość robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
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113  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 45° do góry, 
rozmiar 2, długość robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

114  Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY-WILDE, bransze 90° do góry, 
rozmiar 1, długość robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

115  Kleszcze nosowe typu TAKAHASHI, bransze delikatne, owalne, proste; 
długość 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

116  Kleszcze owalne delikatne ,45°,14 cm – 1 szt. TAK  

117  Elewator dwustronny typu FREER; półostry / tępy; długość 20 cm – 1 szt. TAK  

118  Elewator dwustronny typu COTTLE, z podziałką; półostry / tępy; długość 
20 cm – 1 szt. 

TAK 
 

119  Elewator dwustronny typu MASING, z podziałką; ostry / tępy; długość 22,5 
cm – 1 szt. 

TAK 
 

120  Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, 
średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

121  Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, 
średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

122  Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, długo zakrzywiona, 
średnica zewnętrzna 4 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

123  Kaniula zatokowa typu v.EICKEN, z LUER-Lock, krótko zakrzywiona, 
średnica zewnętrzna 3 mm, długość 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

124  Rurka ssąca do zatok czołowych – 1 szt. TAK  

125  Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, górne, tnące do tyłu, długość 
robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

126  Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, prawe, tnące do tyłu, długość 
robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

127  Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER RHINOFORCE II, lewe, tnące 
do tyłu, długość robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

128  Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do dołu 115°, 
rozwarcie branszy do 140°, długość robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

129  Kleszcze zatokowe typu HEUWIESER, zakrzywione do góry 90°, 
rozwarcie branszy do 120°, długość robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

130  Kleszcze koagulacyjne bipolarne, ssące typu STAMMBERGER do zatok; 
bransze do góry 15°, długość robocza 12,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

131  Kleszcze zatokowe grzybkowe typu STAMMBERGER, tnące okrągło, 
proste, średnica 3,5 mm, długość 18 cm – 1 szt. 

TAK 
 

132  Odgryzacz typu HOSEMANN do zatoki czołowej, zagięty 70° do góry, 
średnica końcówki 3,5 mm, długość robocza 13 cm – 1 szt. 

TAK 
 

133  Sonda dwustronna, kulki o średnica 1,2 i 2 mm, do odnajdywania ujścia 
zatoki szczękowej, długość 19 cm – 1 szt. 

TAK 
 

134  Sonda typu CASTELNUOVO, do zatoki czołowej, dwustronna, 
zakrzywiona, długość 22 cm – 1 szt. 

TAK 
 

135  Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała, długość 19 cm – 1 szt. TAK  

136  Łyżeczka typu KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mała, 
zakrzywiona 55°, długość 19 cm – 1 szt. 

TAK 
 

137  Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w prawo do dołu, 
długość robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

138  Kleszcze zatokowe typu STAMMBERGER, tnące w lewo do dołu, długość 
robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

139  Kaniula z trokarem do sinusoskopii, koniec kaniuli pochyły, średnica 
zewnętrzna 5 mm, długość 8,5 cm – 1 szt. 

TAK 
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140  Rurka ssąca, zagięta, z LUER-Lock, z uchwytem i otworem odcinającym, 
średnica zewnętrzna 3 mm, długość robocza 14 cm – 1 szt. 

TAK 
 

141  Rurka ssąca typu FRAZIER, z mandrynem i otworem odcinającym, z 
podziałką, 7 Fr., długość robocza 10 cm – 1 szt. 

TAK 
 

142  Rurka ssąca, stożkowa, z LUER, średnica zewnętrzna 3,5 mm, długość 
robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

143  Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, średnio zakrzywiony, 
model standardowy, długość 16 cm – 1 szt. 

TAK 
 

144  Nóż sierpowaty typu PLESTER, dwukrawędziowy, mocno zakrzywiony, 
model standardowy, długość 16 cm – 1 szt. 

TAK 
 

145  Nóż sierpowaty typu PLESTER, krawędziowy, bardzo delikatny, lekko 
zakrzywiony, długość 16 cm – 1 szt. 

TAK 
 

146  Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do góry 40°, 
rozmiar 4 mm, długość robocza 17 cm – 1 szt. 

TAK 
 

147  Odgryzacz kostny typu KERRISON, rozbieralny, tnący do dołu 40°, 
rozmiar 4 mm, długość robocza 17 cm – 1 szt. 

TAK 
 

148  Imadło nosowe, uchwyt zagięty 30°, wzmacniane węglikiem wolframu, 
długość 17 cm – 1 szt. 

TAK 
 

149  Imadło, wewnątrznosowe, zagięte 30°, z wkładem z węglika wolframu, 
długość robocza 12.5 cm  – 1 szt. 

TAK 
 

150  Pinceta koagulacyjna bipolarna, izolowana, bagnetowa, ssąca, tępa, 
koniec zagięty 90°, długość 21 cm – 1 szt. 

TAK 
 

151  Rurka ssąca izolowana typu SIMMEN, monopolarna, odkształcalna, 
zagięta, średnica zewnętrzna 4 mm, długość robocza 12 cm – 1 szt. 

TAK 
 

152  Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów – 1 
szt. 

TAK 
 

XV.  Zestaw do mikrochirurgii krtani  

153  

Optyka autoklawowalna o kącie patrzenia 15°, średnica 4 mm, długość 17 
cm. System soczewek wałeczkowych typu HOPKINS II, potwierdzony 
odpowiednim certyfikatem producenta. Autoklawowalna, w pełni 
zanurzalna w dezynfektantach, parametry potwierdzone certyfikatami 
producenta. Słowna informacja na korpusie optyki potwierdzającą 
autoklawowalność. Nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym 
minimum numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. 
Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub 
cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu.– 1 szt. 

TAK 

 

154  Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla dorosłych, 
długość 18 cm, z adapterem do optyki  – 1 szt. 

TAK 
 

155  Wideolaryngoskop typu KANTOR-BERCI, model IV, dla młodzieży i 
dorosłych, długość 17 cm, z adapterem do optyki – 1 szt. 

TAK 
 

156  Światłowód sztywny do oświetlania dystalnego, długość 14 cm, do 
zastosowania z laryngoskopami – 1 szt. 

TAK 
 

157  Podpórka piersiowa i uchwyt laryngoskopu typu GÖTTINGEN, do 
zastosowania z laryngoskopami  – 1 szt. 

TAK 
 

158  Stolik do podpórki uchwytu laryngoskopu, model typu GÖTTINGEN, 
mocowany do szyny, autoklawowalny - zestaw – 1 szt. 

TAK 
 

159  Imadło typu KLEINSASSER, bransze proste, ząbkowane, rozmiar 1,8x3,5 
cm, długość robocza 23 cm, uchwyt z zapinką – 1 szt. 

TAK 
 

160  Kleszcze biopsyjne typu KLEINSASSER, bransze owalne, jedna ruchoma, 
rozmiar 3 x 4 mm, długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

161  Nożyczki typu KLEINSASSER, proste, długość robocza 23 cm – 1 szt. TAK  

162  Kleszcze typu KLEINSASSER typu aligator, bransze proste; uchwyt bez 
zapinki, długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 



 
38 

163  Nożyczki typu KLEINSASSER, zagięte 45°, dług. robocza 23 cm – 1 szt. TAK  

164  Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w prawo, dł. robocza 23 cm – 
1 szt. 

TAK 
 

165  Nożyczki typu KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość robocza 23 
cm – 1 szt. 

TAK 
 

166  Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze proste, miseczkowe, 
okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

167  Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. do góry, 
miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

168  Kleszcze tnące typu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w prawo, 
miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

169  Kleszcze tnącetypu KLEINSASSER; bransze zakrzyw. w lewo, 
miseczkowe, okrągłe średnica 2 mm; długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

170  Uchwyt, do zastosowania z instrumentami do mikrochirurgii krtani  – 1 szt. TAK  

171  Haczyk do mikrochirurgii krtani, tępo zakończony, dł. rob. 23 cm – 1 szt. TAK  

172  Haczyk do mikrochirurgii krtani, ostro zakończony, dł. rob. 23 cm – 1 szt. TAK  

173  Spychacz węzłów do mikrochirurgii krtani, długość robocza 23 cm – 1 szt. TAK  

174  Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w lewo, dł. rob. 23 cm – 1 szt. TAK  

175  Igła do mikrochirurgii krtani, zakrzywiona w prawo, dł. rob. 23 cm – 1 szt. TAK  

176  Nóż do mikrochirurgii krtani, sierpowaty, ostro zakończony, długość 
robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

177  Nóż do mikrochirurgii krtani, zakrzywiony, okrągły, w kształcie kija 
golfowego, długość robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

178  Nóż do mikrochirurgii krtani, prosty, owalny, dług. robocza 23 cm – 1 szt. TAK  

179  Elewator do mikrochirurgii krtani, z kanałem ssącym, długość robocza 23 
cm – 1 szt. 

TAK 
 

180  Rurka ssąca  typu KLEINSASSER, średnica zewnętrzna 2,5 mm, długość 
robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

181  Igła iniekcyjna typu KLEINSASSER, prosta, z LUER-Lock, długość 
robocza 23 cm – 1 szt. 

TAK 
 

182  Rurka ssąco-koagulacyjna typu KLEINSASSER, średnica zewn. 3 mm, 
długość robocza 26 cm – 1 szt. 

TAK 
 

183  Ochraniacz na zęby, plastikowy, autoklawowalny – 1 szt. TAK  

184  Taca druciana ze składanymi uchwytami, boki z płyty z otworami – 2 szt. TAK  

XVI.  Narzędzia do rhinoplastyki 

185  Imadło  typu HALSEY, wzmacniane węglikiem wolframu, dł. 12 cm – 1 szt. TAK 
 

186  Nożyczki typu METZENBAUM, zakrzywione, długość 14 cm – 1 szt. TAK 
 

187  
Raszpla, dwustronna, rozmiar 7 i 8, wzmacniana węglikiem wolframu, 
średnia i drobna, długość 20,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

188  
Raszpla, dwustronna, rozmiar 9 i 10, wzmacniana węglikiem wolframu, 
drobna, długość 20,5 cm – 1 szt. 

TAK 
 

189  
Raszpla, dwustronna, średnia, rozmiar 5 i 6, wzmacniane węglikiem 
wolframu, średnia, długość 20,5 cm – 1 szt. 

TAK 
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190  Nożyczki, bardzo delikatne, proste, długość 10 cm – 1 szt. TAK  

191  Nożyczki, bardzo delikatne, zakrzywione, długość 10 cm – 1 szt. TAK 
 

192  Nożyczki typu WALTER, zagięte, długość 10 cm – 1 szt. TAK 
 

193  
Pinceta chirurgiczna typu ADSON, atraumatyczna, ząbkowana na bokach, 
długość 12 cm – 1 szt. 

TAK 
 

194  Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbkowana, długość 12 cm – 1 szt. TAK 
 

195  Pinceta chirurgiczna typu ADSON, ząbki 1 x 2, długość 12 cm – 1 szt. TAK 
 

196  
Kleszcze nosowe typu BLAKESLEY, bransze proste, rozmiar 1, długość 
robocza 11 cm – 1 szt. 

TAK 
 

197  Kulociąg pojedynczy, zakrzywiony 180°, długość14cm – 1 szt. TAK 
 

198  Retraktor nosowy typu AUFRICHT, ostrze 40 x 8 mm, dł. 16,5 cm – 1 szt. TAK 
 

199  Haczyk typu JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 10 mm, dług. 15 cm – 1 szt. TAK 
 

200  Haczyk typu JOSEPH, dwuzębny, ostry, szer. 2 mm, dług. 15 cm – 1 szt. TAK 
 

201  Młotek typu COTTLE, długość 18 cm – 1 szt. TAK 
 

202  Micro Osteotome, szerokość 2 mm, długość 18 cm – 1 szt. TAK 
 

203  Micro Osteotome, szerokość 3 mm, długość 18 cm – 1 szt. TAK 
 

204  Osteotom, szerokość 10 mm, długość 18 cm – 1 szt. TAK 
 

205  Osteotom, szerokość 14 mm, długość 18 cm – 1 szt. TAK 
 

 
 
 

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 ze sprzętem 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. 
 


