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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone  

  ogłoszenie o zamówieniu 
 

1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

2. Miejsca publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
─ Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich  
─ strona internetowa Zamawiającego – http://zozmswia.gda.pl  
─ tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego. 
Zadanie nr 1 – Łóżka medyczne z szafkami przyłóżkowymi; 
Zadanie nr 2 – Centrale monitorujące z kardiomonitorami. 
Kody CPV: 33192120-9, 33195000-3, 33195100-4. 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 
 

1. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 zadania i dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający wymaga aby wszystkie pozycje oferowane w ramach zadania pochodziły od tego samego 

producenta. 
 

Rozdział 4. Oferty wariantowe 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Dostawa wybranego sprzętu w terminie od 01.10.2018 r. do 19.10.2018 r. Dokładna data dostawy po 
ustaleniu z Zamawiającym. 

2. Wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) dostawy fabrycznie nowego, nieużywanego, nie powystawowego, nie rekondycjonowanego sprzętu 

wraz z akcesoriami do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 4/6, 80-104 Gdańsk; 

2) dokonania instalacji ww. urządzeń i przekazania ich do eksploatacji; 
3) przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia wskazanego personelu Zamawiającego w zakresie 

racjonalnej eksploatacji zainstalowanego sprzętu; 
4) posiadania na terenie Polski autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego lub 

wskazania takiego serwisu; 
5) dostarczenia instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim, dokumentacji technicznej udostępnianej 

przez producenta oraz dokumentów określających zasady świadczenia usług przez autoryzowany 
serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 
 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu „Oferta” części zamówienia (zakresu), której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o zamówienie: 
1) Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. 
2) Zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia. 

3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania  
o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
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zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Ponadto pełnomocnictwo 
musi być podpisane w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy. 

4) Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę pisemną, musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5) Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów. 

6) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 
 

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

 

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz.U.2016.1126). 
 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 
publicznego 

 

1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą związane z realizacją niniejszego zamówienia 
dokonywane będą w złotych polskich [PLN]. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
 

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
1) nie podlegają wykluczeniu: 

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp zostanie 
wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z oferta wypełnionego Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wypełniony 
druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg wzoru w Załączniku nr 2 do SIWZ. 

b) zdolności technicznej i zawodowej - warunek zostanie wstępnie spełniony jeżeli Wykonawca 
przedłoży (dla każdego z zadań): 
─ wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, min. trzech (3) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (formularz własny 
Wykonawcy) 

─ wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – wg załącznika nr 2 do 
SIWZ. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w rozdz. 10 ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w 

formie konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Pzp zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie 
następujące wymagania: 
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a) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, 
aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, 

b) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod 
uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w 
zakres zamówienia, ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i 
doświadczenie, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową, 

c) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

d) w miejsce ,,pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane 
umożliwiające ich identyfikację. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2)  
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie  
w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów 

udowodni 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. 

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, 
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wykluczy: 
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 

lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U.2017.2204 t.j. z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2017.1463 t.j. z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.769 z późn. zm.); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp. 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 
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5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami 
selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U.2018.703 t.j. z późn. zm.); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

 

Rozdział 11. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w niniejszym postępowaniu 

 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
 

1 Wypełniony formularz „Oferta” 
załącznik nr 4 

do SIWZ 

2 Wypełniony załącznik „parametry techniczne” (odpowiednio do zakresu złożonej oferty) 
załącznik nr 1 

do SIWZ 

3 
W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 
ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp oraz wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, należy złożyć wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

załącznik nr 2 
do SIWZ 

4 

Wykonawca, który powołuje sie na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie na Jednolitym Europejskim 
Dokumencie Zamówienia 

załącznik nr 2 
do SIWZ 

5 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 
oświadczenie na Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia 

załącznik nr 2 
do SIWZ 

6 

W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie na 
Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających sie o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

załącznik nr 2 
do SIWZ 

7 

Materiały informacyjne opisujące przedmiot zamówienia będące oficjalnymi katalogami, folderami, 
ulotkami reklamowymi itp., potwierdzające zgodność deklarowanych parametrów przedmiotu 
zamówienia ze stanem faktycznym (z danymi wytwórcy) oraz opisem przedmiotu zamówienia 
dokonanym przez Zamawiającego 

 

8 
Pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę 
reprezentuje pełnomocnik 
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 
 

1 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, min. trzech (3) dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie 

formularz 
własny 

Wykonawcy 

2 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć 
każdy z Wykonawców. Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu 

 

3 

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

 

4 

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

 

5 
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 

6 
Dokument potwierdzający oznaczenie wyrobu znakiem CE oraz stosowne dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i używania na 
zasadach określonych ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z późn. zm.) 

 

6 
Certyfikat ISO 9001: 2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania 
wyrobów zgodnie z wymaganiami (zadanie nr 1) 

 

7 
Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system 
zarządzania jakością dla wyrobów medycznych (zadanie nr 1) 

 

8 
Dokument potwierdzający autoryzację serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia (Nie 
jest wymagany w przypadku gdy Wykonawca jest producentem sprzętu) 

 

 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 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 – załącznik nr 3. 

4. W przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia 
wraz z ofertą. 
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Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 
1) Zadanie nr 1: 4 830,00 zł (cztery tysiące osiemset trzydzieści zł); 
2) Zadanie nr 2: 4 920,00 zł (cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia zł). 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa 

Krajowego Oddział w Gdańsku 11 1130 1121 0006 5498 2420 0003 z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 
28/2018/PN. 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w 
terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 
upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu – nie jest 
warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 

5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp. 
 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie, faksem lub  
e-mailem. 

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

 

Rozdział 14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej 
do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być 
przekazywane w formie:  

 Pisemnej, adres Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 faksem, nr faksu: 58 302 17 82 lub 58 309 82 84 

 drogą elektroniczną, adres e-mail: dzp@zozmswia.gda.pl 
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za 

pomocą faksu lub drogą elektroniczną – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 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 wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał 
SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona 
jest specyfikacja. 

6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
treści SIWZ.  

mailto:dzp@zozmswia.gda.pl
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7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie 
internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.  

9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia nw. osoby: w sprawach formalnych  
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura, Tel. 58 309 82 84. 

 

Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 

1. Opakowanie i adresowanie oferty. 
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie 
zawartości bez jego uszkodzenia (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: 

 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). 
Adresat: 

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk 

 
 

OFERTA NA 
„Dostawę sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 

 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 
06.06.2018 r., godz. 10:30 

 

 

2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) Osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we 
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na 
podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do 
podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo 
do podpisania oferty obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem. 

2) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana  
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – 
Pełnomocnika. 

3. Forma oferty, dokumentów i oświadczeń. 
1) Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” - załącznik nr 4 do SIWZ oraz niżej wymienione 

dokumenty: 
a) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie); 
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą; 
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2) Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników 
do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i 
wierszy. 

3) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Zaleca się, 
aby oferta była napisana na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny ręcznie, 
długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

4) Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w tekście oferty i załącznikach do oferty muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 

5) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były trwale ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich zdekompletowanie i kolejno ponumerowane. Na formularzu „Oferta” winna być 
umieszczona informacja o ilości stron. 

6) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
7) Każdy dokument i oświadczenie załączone do oferty muszą być czytelne. 
8) Dokumenty, inne niż pełnomocnictwa, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
9) Oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów. 
10) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć 

tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 
wiążącą. 

11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „Oferta”, jak i w innych 
dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują 
dane dotyczące wszystkich wykonawców, a nie ich Pełnomocnika. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
1) Jeżeli według Wykonawcy oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j. z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w 
terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane; muszą one być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, a stosowne zastrzeżenie Wykonawca 
winien złożyć na formularzu „Oferta”. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona.  

2) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone przez 
Wykonawcę w osobnej kopercie, z oznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte 
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i włożone do opakowania,  
o którym mowa w pkt. 1 tego rozdziału. 

3) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 
Zamawiający bez zgody Wykonawcy odtajni odpowiednie informacje (zgodnie z wyrokiem Sądu 
Najwyższego z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05).  

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Zmiana lub wycofanie oferty: 
1) Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

lub wycofać ofertę; 
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed 

upływem terminu składania ofert; 
3) Pismo winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 

1 niniejszej SIWZ oznaczone dodatkowo, odpowiednio ZMIANA OFERTY/WYCOFANIE OFERTY, 
4) Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby 

podpisującej pismo do reprezentowania Wykonawcy. 
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7. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia umieszczono nazwę własną produktu, to zgodnie  
z art. 29 ust. 3 Ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza produkt równoważny.  
Pod pojęciem równoważny zamawiający wymaga aby substancja lecznicza oraz wskazania zastosowania 
były zgodne z kartą charakterystyki produktu leczniczego z nazwą własną umieszczoną w SIWZ. 
 

Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (pok. nr 325) w terminie do dnia 
06.06.2018 r. do godziny 10:00.   

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 
3. Ofertę złożoną po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci bez otwierania jej. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (pok. nr 344) w dniu 06.06.2018 r. 

o godzinie 10:30. 
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
7. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana 

oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji  
i warunków płatności zawartych w ofercie. 

8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
 

Rozdział 17. Opis sposobu obliczania ceny 
 

1. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest określić cenę oferty brutto, która stanowić będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, podając ją w 
złotych polskich (PLN), w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po 
przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 
niniejszego zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, 

pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z warunków i obowiązków 
określonych w SIWZ, jak i własnej wiedzy i doświadczenia. 

 

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:  

─ Cena: 60%;  
─ Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych: 20% 
─ Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia: 20% 

3. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria. 
4. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „cena”:  

 

najniższa cena z badanych ofert *100 
K1 = ---------------------------------------------------- x 60% 

cena oferty badanej 
 

5. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 
5 dni roboczych”: 
Wykonawca, który zadeklaruje dostawę urządzenia zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni 
roboczych otrzyma 20 pkt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca otrzyma 0 pkt. za powyższe 
kryterium. 

6. Sposób obliczenia punktacji w kryterium „Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży 
urządzenia”: 
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Wykonawca, który zadeklaruje dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia 
otrzyma 20 pkt. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca otrzyma 0 pkt. za powyższe kryterium. 

7. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
8. Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie sumy punktów za poszczególne kryteria. 
9. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień, których 
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy Pzp. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów 
określonych w ust. 1, jeżeli w niniejszym postępowaniu, w danym zadaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Nie dotyczy. 
 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie, załączniki nr 5 do SIWZ. 
 

Rozdział 22. Inne informacje 
 

1. Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Poprawa jakości  
i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego w SP ZOZ MSWiA  
w Gdańsku”. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) w przypadku nie przyznania mu środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zamówienia. 

3. Nie przewiduje się: 
1) Zawarcia umowy ramowej, 
2) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział 23. 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 niniejszego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 
Sporządził: 
St. specjalista ds. Zamówień Publicznych Maciej Jura 
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Załącznik Nr 1 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Zadanie nr 1.1: Łóżko medyczne 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

 Opis parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  
Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz 
układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości 

Tak  

2.  
Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca 
stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach) 

Tak, podać  

3.  
Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm 
umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych 

Tak, podać  

4.  

Wymiary zewnętrzne łóżka: 

 długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm)  

 szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max 990 mm (wymiar leża 870 x 
2000 mm) 

Tak, podać  

5.  Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome  Tak, podać  

6.  Zasilanie elektryczne 220/230 V Tak  

7.  
Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem 
bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353  

Tak  

8.  

Elektryczne regulacje: 
─ segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, 
─ segment uda 0-50° (± 5°), 
─ kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), 
─ kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), 
─ regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym 

Tak, podać  

9.  Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 350 do 840 mm (± 30 mm) Tak, podać  

10.  Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej max. 27 sekund Tak, podać  

11.  

Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel 
medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną 
każdorazowo przy zmianie pozycji leża oraz optycznym wskaźnikiem podłączenia do sieci 
oraz ładowania akumulatora 

Tak  

12.  

Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. 
Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji 
elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący 
wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji 
wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, 
egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego 

Tak  

13.  

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – 
dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu 
oparcia pleców. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem 
pacjenta 

Tak  

14.  
Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, 
środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi 

Tak  

15.  
Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy 
braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora 

Tak  

16.  Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm Tak, podać  

17.  

Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne 
na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz 
promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu o grubości ściany min. 4mm w 
technologii Rotomulding z kolorową wklejką, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, 
odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz 
promieniowanie UV 

Tak, podać  
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18.  
Barierka lakierowana proszkowo, wykonana z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 
mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, każda z 
barierek wyposażona w krążek odbojowy. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 

Tak  

19.  Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka Tak  

20.  Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne Tak  

21.  
W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania 
łóżka 

Tak  

22.  

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch 
segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu 
urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy 
segmencie wezgłowia 

Tak  

23.  
Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z 
centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową 

Tak, podać  

24.  Bezpieczne obciążenie min. 250 kg  Tak, podać  

25.  
Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki 
(możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża) 

Tak  

26.  
Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka 
min. 2 kolory w tym kolor szary 

Tak, podać  

27.  

Elementy wyposażenia łóżek: 
─ materac przedłużenia leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, 

nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z 
zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, 
odporny na dezynfekcję.  

─ poduszka o wymiarach min 70 x 80cm, brzeg poduszki gładki, bez szwów, zamków. 
Poduszka nie wymagająca prania, łatwa w myciu/dezynfekcji przy użyciu preparatów 
myjących/dezynfekujących stosowanych do dezynfekcji powierzchni, bezpieczna pod 
względem epidemiologicznym, wodoodporna struktura zapewniająca barierę ochronną 
na działanie płynów i drobnoustrojów, wydzielin, maści, kurzu, roztoczy, włączając w to 
szczepy wielolekooporne tj. MRSA, C. difficile, CPE. 

─ wysięgnik z uchwytem do ręki lakierowany proszkowo 
─ wieszak kroplówki lakierowany proszkowo 
─ uchwyt uniwersalny urologiczny 

Tak  

28.  

─ certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE 
─ wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 
─ certyfikat ISO 9001: 2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego 

dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami 
─ certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system 

zarządzania jakością dla wyrobów medycznych 

Tak  

 Warunki gwarancji i serwisu   

1.  Gwarancja 60 miesięcy Podać  

2.  
Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania 
naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Tak/Nie  

3.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak/Nie  

4.  
Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w 
odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz 
na 12 miesięcy gwarancji 

Tak  

5.  
Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni 

Tak  

6.  
Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i 
obsługi eksploatacyjnej 

Tak  

7.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. 

Tak, podać  

8.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia  Tak  

9.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

10.  
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy 
(max 3) 

Podać  

11.  
Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak  
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12.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  

 
UWAGA: 
 

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
─ Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 

do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 
─ Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie 

rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów. 

─ Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 

─ Zobowiązujemy się dostarczyć przy dostawie protokół z badań, o których mowa w pkt. 7 tabeli. 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.     ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki
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Zadanie nr 1.2: Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

 Opis parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  
Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej 
blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z 
czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS 

Tak  

2.  

Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu 
blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie 
blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego 
realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu 

Tak  

3.  

Wymiary zewnętrzne: 
─ wysokość 900 mm (± 20mm) 
─ szerokość 600 mm (± 20mm) 
─ szerokość przy rozłożonym blacie 1150 mm (± 20mm) 
─ głębokość 450 mm (± 20mm) 
─ regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm) 

Tak, podać  

4.  
Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na 
wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV 

Tak  

5.  
Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed 
upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz 
uchwyt na szklankę 

Tak  

6.  Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej Tak  

7.  
Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo 
domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa 

Tak  

8.  
Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki 
z trzech stron szafki 

Tak, podać  

9.  
Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa 
regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową 
osłoną 

Tak  

10.  
Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez 
potrzeby zbędnego przekręcania szafką 

Tak  

11.  
4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, 
min. 2 z blokadą 

Tak, podać  

12.  Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach Tak  

13.  
Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego 
tworzywa ABS 

Tak  

14.  
Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość 
wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary 

Tak, podać  

15.  

─ certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego 
dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami 

─ certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system 
zarządzania jakością dla wyrobów medycznych 

Tak  

 Warunki gwarancji i serwisu   

1.  Gwarancja 60 miesięcy Podać  

2.  
Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania 
naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Tak/Nie  

3.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak/Nie  

4.  
Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w 
odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz 
na 12 miesięcy gwarancji 

Tak  
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5.  
Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni 

Tak  

6.  
Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i 
obsługi eksploatacyjnej 

Tak  

7.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. 

Tak, podać  

8.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia  Tak  

9.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

10.  
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy 
(max 3) 

Podać  

11.  
Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak  

12.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  

 
UWAGA: 
 

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
─ Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 

do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 
─ Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie 

rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów. 

─ Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 

OFERTA CENOWA: 
 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość 
VAT 

wartość 
brutto 

Łóżko medyczne szt. 20      

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym szt. 20      

   razem     

 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.     ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Zadanie nr 2.1: Kardiomonitor z modułem transportowym 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

 Opis parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  

Kardiomonitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych 
podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych 
parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć niezależny moduł w 
postaci przenoszonej pomiędzy kardiomonitorami „kostki”, zasilany z sieci 230 VAC oraz z 
wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana 
rączka do przenoszenia kardiomonitora 

Tak  

2.  
Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli), do 
prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa 
wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie 

Tak  

3.  
Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 
zestawy granic alarmowych 

Tak  

4.  Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz Tak  

5.  Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 8,5 kg Tak  

6.  

Niezależny moduł EKG/Resp (wbudowany w moduł transportowy) 
─ Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG 
─ Pomiar EKG 
─ Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 

elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod 
─ Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii 
─ Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min 
─ W komplecie kabel EKG 3-żyłowy 

Tak  

7.  
Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. 
Prezentacja krzywej oddechu. 
Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. Licznik wykrytych bezdechu  

Tak  

8.  

Niezależny moduł saturacji (wbudowany w moduł transportowy) 
─ Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń 

ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo 
─ Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i % SpO2 
─ Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2 
─ Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika 
─ W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych 

Tak  

9.  

Niezależny moduł ciśnienia nieinwazyjnego (wbudowany w moduł transportowy) 
─ Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną 
─ Pomiar ręczny i automatyczny 
─ Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min. 
─ Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów 
─ Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej 
─ Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie 
─ Pomiar rytmu serca: min. 30-240 ud./min. 
─ W komplecie przewód interfejsowy i 3 rozmiary mankietów dla dorosłych 

Tak  

10.  

Niezależny moduł ciśnienia inwazyjnego (wbudowany w moduł transportowy) 
─ Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 1 kanały pomiarowe 
─ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -40 do 320 mmHg 
─ W komplecie kabel główny i przetwornik - 2 szt. 

Tak  

11.  

Niezależny moduł temperatury (wbudowany w moduł transportowy) 
─ Jeden tor pomiarowy temperatury 
─ Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika 
─ W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury  

Tak  

12.  
Moduł transportowy 

─ z zasilaniem bateryjnym, ekran minimum 5.5 cala 
Tak  
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─ obsługa poprzez ekran dotykowy 
─ min. 8 krzywych na ekranie modułu transportowego 
─ dostępny pomiar EKG, SpO2, Oddech, NIBP,IBP, Temp 
─ archiwum wszystkich trendów przez minimum 5 godzin z rozdzielczością poniżej 10 

sekund 
─ archiwum wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych – min. 5 godzin 
─ kopiowanie całego archiwum trendów oraz wszystkich krzywych do kardiomonitora w 

którym dokowany jest moduł transportowy 
─ zasilanie bateryjne min. 3 godz. 
─ niezależne ładowanie modułu transportowego poza kardiomonitorem, w komplecie 

ładowarka 
─ waga max. 1,5 kg 

13.  
Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic 
alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności 

Tak  

14.  
Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania 
ciśnienia ICP 

Tak  

15.  
Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie 
parametrów medycznych i technicznych 

Tak  

16.  

Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości 
nie gorszej niż 10s. 
Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i 
wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem 
sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na Pendrive 

Tak  

17.  Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim Tak  

18.  
Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich 
wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z 
kardiomonitora 

Tak  

19.  
Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal , data, 
godzina, alarmy, dane personalne pacjenta, etc. oraz modułu do pomiaru gazów 
anastatycznych i moduł do pomiaru nieinwazyjnego rzutu serca 

Tak  

20.  Mocowanie kardiomonitora do kolumn medycznych Tak  

 Warunki gwarancji i serwisu   

1.  Gwarancja 60 miesięcy Podać  

2.  
Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania 
naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Tak/Nie  

3.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak/Nie  

4.  Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej Tak  

5.  
Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w 
odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz 
na 12 miesięcy gwarancji 

Tak  

6.  
Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni 

Tak  

7.  
Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i 
obsługi eksploatacyjnej 

Tak  

8.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤ 48 godz. 

Tak, podać  

9.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia  Tak  

10.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

11.  
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy 
(max 3) 

Podać  

12.  
Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak  

13.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  
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UWAGA: 
 

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
─ Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 

do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 
─ Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie 

rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów. 

─ Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 

 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.     ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki
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Zadanie nr 2.2: Kardiomonitor 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

 Opis parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  
Kardiomonitor o budowie kompaktowej z modułami zabudowanymi na stałe wewnątrz 
aparatu, zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 60 min. 
Chłodzenie konwekcyjne. Zintegrowana rączka do przenoszenia kardiomonitora 

Tak  

2.  
Ekran LCD TFT o przekątnej min. 19” (obraz o rozdzielczości min. 1280 x 1024pikseli), do 
prezentacji minimum 8 krzywych jednocześnie. Ekran wbudowany w monitor, obudowa 
wyposażona w uchwyt ułatwiający przenoszenie 

Tak  

3.  
Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów oraz min. 3 
zestawy granic alarmowych 

Tak  

4.  Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/50Hz Tak  

5.  Niska waga monitora ułatwiająca transport poniżej 5,5 kg Tak  

6.  

Moduł EKG/ST/Arytm/Resp 
─ Możliwość wybrania jednej z min. 5 prędkości dla fali EKG 
─ Pomiar EKG 
─ Jednoczesna prezentacja 6 diagnostycznych odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 

elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod 
─ Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii 
─ Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 ud/min 
─ W komplecie kabel EKG 3-żyłowy 

Tak  

7.  
Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV 
Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie 

Tak  

8.  
Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 1-150 odd/min. 
Prezentacja krzywej oddechu. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-
60s. Licznik wykrytych bezdechu 

Tak  

9.  

Moduł saturacji 
─ Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń 

ruchowych Nellcor OxiMax lub Masimo 
─ Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i % SpO2 
─ Modulacja dźwięku przy zmianie wartości % SpO2 
─ Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika 
─ W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych 

Tak  

10.  

Moduł ciśnienia nieinwazyjnego 
─ Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną 
─ Pomiar ręczny i automatyczny 
─ Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1 - 480 min 
─ Pamięć w menu ciśnienia min. 15 ostatnich pomiarów 
─ Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej 
─ Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie 
─ Pomiar rytmu serca: min. 30-240ud./min 
─ W komplecie przewód interfejsowy i 2 rozmiary mankietów dla dorosłych. 

Tak  

11.  

Moduł ciśnienia inwazyjnego 
─ Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 1 kanały pomiarowe 
─ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -40 do 320 mmHg 
─ W komplecie kabel główny i przetwornik - 2 szt. 

Tak  

12.  

Moduł temperatury 
─ Jeden tor pomiarowy temperatury. 
─ Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika 
─ W komplecie powierzchniowy czujnik temperatury 

Tak  

13.  
Układy alarmowe najważniejszych parametrów. 
Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. 
Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. 

Tak  



 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 

 

 
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

„Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego 
w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” - Numer projektu POIS.09.02.00-00-0083/17 

 
Strona 22 

 

14.  
Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. Możliwość alarmowania na poziomie 
parametrów medycznych i technicznych 

Tak  

15.  

Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości 
nie gorszej niż 10s. 
Ciągły jednoczesny zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości 
liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z 
zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych 
danych na Pendrive 

Tak  

16.  Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy oraz menu w języku polskim Tak  

17.  
Możliwość rozbudowy o moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal, data, godzina, 
alarmy, dane personalne pacjenta, etc oraz modułu do pomiaru gazów anastatycznych 

Tak  

18.  Mocowanie kardiomonitora do kolumn medycznych Tak  

 Warunki gwarancji i serwisu   

1.  Gwarancja 60 miesięcy Podać  

2.  
Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania 
naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Tak/Nie  

3.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak/Nie  

4.  Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej Tak  

5.  
Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w 
odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz 
na 12 miesięcy gwarancji 

Tak  

6.  
Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni 

Tak  

7.  
Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i 
obsługi eksploatacyjnej 

Tak  

8.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. 

Tak, podać  

9.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia  Tak  

10.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

11.  
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy 
(max 3) 

Podać  

12.  
Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak  

13.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  

 
UWAGA: 
 

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
─ Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 

do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 
─ Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie 

rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów. 

─ Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.     ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
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Zadanie nr 2.3: Centrala monitorująca 
 

Nazwa:  

Model, typ, nr katalogowy:  

Kraj pochodzenia:  

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.  

 

 Opis parametrów technicznych 
Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1.  
praca w sieci centralnego monitorowania obsługująca 4 monitory opisane w zadaniu nr 2.2 
(podać możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska)  

Tak  

2.  
 płaski ekran kolorowy minimum 19" TFT o wysokiej rozdzielczości z niezależną konfiguracją 
ekranu, obsługa przez ekran dotykowy 

Tak  

3.  
ilość wyświetlanych jednocześnie przebiegów falowych z jednego monitora stacjonarnego 
min. 3 

Tak  

4.  
ilość wyświetlanych jednocześnie parametrów numerycznych z jednego monitora 
stacjonarnego min. 3 

Tak  

5.  
możliwość podglądu wszystkich mierzonych parametrów wyodrębnionego pacjenta (cały 
ekran stacjonarnego monitora obserwacyjnego)  

Tak  

6.  
podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 96 godzin obserwacji pacjenta z 
rozdzielczością nie gorszą niż 10 s 

Tak  

7.  
możliwość przeglądania krzywych parametrów, danych numerycznych, trendów oraz 
wybranych alarmów 

Tak  

8.  alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek Tak  

9.  
konfiguracja zakresów alarmowych w monitorach obserwacyjnych z poziomu central (nie 
tylko EKG) 

Tak  

10.  
wprowadzanie danych pacjenta (zmiana danych w centrali skutkująca zmianą danych w 
monitorze obserwacyjnym) 

Tak  

11.  drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą dołączonej drukarki laserowej Tak  

12.  
możliwość przeglądania pełnego archiwum danych tzw. "full disclosure" co najmniej z 96 
godzin 

Tak  

13.  zasilany z sieci 230 VAC oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 30 min. Tak  

14.  Możliwość podłączenia do szpitalnego systemu informatycznego Zamawiającego Tak  

 Warunki gwarancji i serwisu   

1.  Gwarancja 60 miesięcy Podać  

2.  
Nieodpłatna dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania 
naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych 

Tak/Nie  

3.  Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak/Nie  

4.  Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej Tak  

5.  
Bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w 
odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz 
na 12 miesięcy gwarancji 

Tak  

6.  
Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii na piśmie lub faksem, 
a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni 

Tak  

7.  
Nieodpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i 
obsługi eksploatacyjnej 

Tak  

8.  
Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili 
zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. 

Tak, podać  

9.  Autoryzacja serwisu Wykonawcy przez producenta urządzenia  Tak  

10.  Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faxu  Podać  

11.  
Minimalna liczba napraw w czasie gwarancji powodująca wymianę podzespołu na nowy 
(max 3) 

Podać  

12.  
Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania 
oferowanego sprzętu 

Tak  
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13.  Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego Podać  

 
UWAGA: 
 

Wszystkie parametry liczbowe lub zaznaczone słowem "Tak", podane w rubryce Warunek stanowią wymagania, których 
niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
 
─ Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu 

do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. 
─ Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny jest fabrycznie nowy, nie używany, nie 

rekondycjonowany, kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez 
dodatkowych zakupów. 

─ Oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych gwarantują 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych. 

OFERTA CENOWA: 
 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość 
VAT 

wartość 
brutto 

Kardiomonitor z modułem transportowym szt. 2      

Kardiomonitor szt. 6      

Centrala monitorująca szt. 2      

   razem     

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.     ................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
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oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 
 
Zamieszczony na stronie http://zozmswia.gda.pl 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/NIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

 
 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 
 
 

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  
  
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu medycznego do 
Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”: 
 
oświadczam (oświadczamy), że: 

 

□ Przynależymy do następującej grupy kapitałowej ................................................... 
Do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z późn. zm.) 

1) ......................................... 

2) ......................................... 

..) ......................................... 
 

 

□ Nie przynależymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/pieczątki 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.). 
 
grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ FORMULARZ „OFERTA” 
 

 
 
Zamawiający  
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
ul. Kartuska 4/6 
80-104 Gdańsk 

 

  

OOFFEERRTTAA  

  
 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku”: 
 

My niżej podpisani: …………........................................................................................................................................ 

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

działający w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………..……………………….………………..……….. 

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

 (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

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

Tel.: ............................................, Fax.: .............................................., e-mail: ……………………………………………. 

Oferujemy cenę: 
 
Zadanie nr 1: 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość 
VAT 

wartość 
brutto 

Łóżko medyczne szt. 20      

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym szt. 20      

   razem     

 
Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych (tak/nie): ………….. 

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia (tak/nie): ……………. 

 
Zadanie nr 2: 

nazwa j.m. ilość 
cena jedn. 

netto 
wartość 

netto 
VAT 
(%) 

wartość 
VAT 

wartość 
brutto 

Kardiomonitor z modułem transportowym szt. 2      

Kardiomonitor szt. 6      

Centrala monitorująca szt. 2      

   razem     

 
Aparat/Urządzenie zastępcze na czas naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych (tak/nie): ………….. 

Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży urządzenia (tak/nie): ……………. 

 

 

 

 
Pieczęć Wykonawcy 



 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: SP ZOZ MSWiA w Gdańsku 
 Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa sprzętu medycznego do Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” 

 

 
Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. 

„Poprawa jakości i dostępności diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego 
w SP ZOZ MSWiA w Gdańsku” - Numer projektu POIS.09.02.00-00-0083/17 

 
Strona 28 

 
Zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 1 (parametry techniczne) do SIWZ. 
 

Oświadczamy, że: 
 

1) Zapoznaliśmy się z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, nie wnosimy do jej treści 

zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2) Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

3) Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do SIWZ; akceptujemy je i nie 

wnosimy zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

5) Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 

zamówienia: 

a) ........................................................................................, 

b) ........................................................................................, 

6) Akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

7) Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie 

mogą być udostępniane stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: …………… 

8) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. Swoje dane osobowe 

udostępniam dobrowolnie w celu uczestniczenia w procesie zamówień publicznych realizowanych przez 

Zamawiającego i mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
 

Oferta zawiera łącznie ............ stron ponumerowanych. 
 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

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

 

Osoba ze strony Wykonawcy odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy: 

……………………………………………, tel. ……………………………….. 

 
 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: …… (tak/nie) 

 
 
 
 
 
 
 
......................., dn. _ _ . _ _ . 2018 r.    .................................................................. 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

oraz pieczątka/pieczątki 
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Załącznik Nr 5 do SIWZ PROJEKT UMOWY 
 

UUMMOOWWAA  DDOOSSTTAAWWYY  NNrr  ……//2288//22001188//PPNN    
 

Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.) 
 

W dniu ………………………. r. pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w Gdańsku, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 4/6 wpisanym do KRS pod nr 0000138308 w Sądzie Rejonowym  
w Gdańsku, NIP 583-25-80-921 zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Dyrektora Szpitala – lek. med. Grzegorza Suta 

a firmą: 

……………………………………………………………………………… działającą zgodnie z wpisem do KRS pod  
nr …………………………., NIP …………………… zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 
......................................................................... 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wybrany dla Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku w drodze przetargu 
nieograniczonego sprzęt medyczny opisany szczegółowo w załączniku nr 1 oraz świadczyć kompleksowy serwis 
gwarancyjny dotyczący tego sprzętu. 
 

§ 2 
 
1. Całkowita wartość umowy wynosi: 

netto: ………………………… zł (…………………………………………………………………………… zł) 

podatek VAT: ……………….. zł (………………………………………………………………………… zł) 

brutto: ……………………….. zł (………………………………………………………………………….. zł) 

2. Podana wartość umowy obejmuje cenę towaru z opakowaniem oraz wszelkie koszty związane z dostawą 

oraz montażem urządzeń w siedzibie Zamawiającego, w sazanym przez niego miejscu. 

 
§ 3 

 
1. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6, 80-104 Gdańsk. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z treścią załącznika nr 1 w terminie od dnia 

01.10.2018 r. do dnia 19.10.2018 r. Dokładna data dostawy po ustaleniu z Zamawiającym. 
3. W rozumieniu niniejszej umowy realizacja zamówienia obejmuje: dostawę sprzętu, wyposażenia 

dodatkowego, dokumentacji technicznej udostępnianej przez producenta, kart gwarancyjnych, instrukcji 
obsługi w języku polskim, montaż oraz przeprowadzenie niezbędnego, nieodpłatnego szkolenia personelu 
Zamawiającego w zakresie korzystania ze sprzętu a także dostarczenie wszelkich innych niezbędnych 
dokumentów związanych z przedmiotem zamówienia. 

4. Dostarczony sprzęt musi spełniać następujące wymagania w zakresie jego wyposażenia: pełne 
wyposażenie dodatkowe zgodne ze specyfikacją producenta (kable, sterowniki, osprzęt itp.) 
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5. Dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim po jednym egzemplarzu do każdego 
samodzielnego elementu sprzętu. 

6. Każdy element sprzętu oraz inne części tego wymagające muszą posiadać czytelny numer identyfikacyjny. 
 

§ 4 
 
1. Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT. 
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności wierzyciel ma prawo do odsetek ustawowych. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) nie dokonywania sprzedaży (cesji) wierzytelności Zamawiającego bez jego wiedzy i pisemnej zgody, 
b) negocjowania terminu zapłaty ewentualnych należności płatniczych Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
1. Przedmiot umowy objęty jest 60 miesięczną gwarancją rozpoczynającą się z datą odbioru. 
2. Gwarancja jest przedłużana automatycznie o czas naprawy. 
3. Wszelkie koszty związane z odbiorem zgłoszonego sprzętu do naprawy, transportem do serwisu oraz 

ponownym dostarczeniem do Zamawiającego ponosi Wykonawca (dotyczy okresu obowiązywania 
gwarancji). 

4. Szczegółowe warunki serwisu i gwarancji określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
5. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w dniu następnym 

bezpłatnie dostarczyć sprzęt zastępczy o takich samych parametrach na czas trwania naprawy. 
6. W przypadku nie dostarczenia sprzętu zastępczego we wskazanym terminie, Wykonawca będzie 

zobowiązany do zapłaty według wyboru Zamawiającego: 
1) dodatkowej kary umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia 

lub 
2) kosztów wynajmu sprzętu od innej firmy, poniesionych przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych.  

8. Ust. 5, 6 i 7 dotyczy zadania, w którym Wykonawca zadeklarował w złożonej ofercie dostarczenie sprzętu 
zastępczego na czas trwania naprawy powyżej 5 dni roboczych. 
 

§ 6 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym,  
w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego pod względem jakości i ilości lub jeżeli Wykonawca odmówi 
wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
informacji. 
 

§ 7 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw w wysokości 0,5% 

wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w §3 ust. 2 z uwzględnieniem  
§7 pkt 3. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 5% wartości określonej w § 2 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania bez zbędnej zwłoki o każdorazowej zmianie adresu 
(siedziby) pod rygorem skutków prawnych doręczenia korespondencji na adres wskazany w umowie bądź 
wynikający z informacji Wykonawcy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
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5. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystąpienia podstawy do naliczenia kar umownych 
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia należnego za 
realizację umowy.  

 
 

§ 8 
 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wykonanie umowy powstałe na 

skutek działania siły wyższej (klęski żywiołowej, niepokojów społecznych itd.) 
2. Strona powołująca się na okoliczności działania siły wyższej, zobowiązana jest do niezwłocznego, jednakże 

nie później niż 7 dni od daty wystąpienia okoliczności siły wyższej, zawiadomienia o tym fakcie drugiej 
strony faksem i potwierdzenia listem poleconym. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. Zmiany niniejszej umowy, niekorzystne dla Zamawiającego, mogą nastąpić wyłącznie w przypadku 

zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zaistnienia.  
 

§ 10 
 
W kwestiach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm.)   
 

§ 11 
 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 
negocjacji, a dopiero w przypadku ich nieskuteczności, poddać spór rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny  
w Gdańsku. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...............................................      .............................................. 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


