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numer sprawy – MSZ.ZP.3411/12/2020. 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej ,,ustawą PZP” na Zakup i dostawa 
sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji 
celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. 
 
 
 
(kod CPV- 33.10.00.00-1, 33.11.22.00-0, 34.11.41.21-3, 38.43.40.00-6, 44.61.12.00-8, 33.16.80.00-5, 
39.52.25.10-5, 33.19.52.00-5, 33.19.10.00-5, 33.19.30.00-9, 33.19.11.10-9, 33.19.41.10-0, ) 

 
 
dla:  
 
SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
z siedzibą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15 
42-200 Częstochowa 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 
14.05.2020 r. pod nr 539863- N-2020, oraz na stronie internetowej www.zsm.czest.pl oraz 
w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (tablica ogłoszeń) w dniu 
14.05.2020 r.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Uwaga: Przed przygotowaniem oferty prosimy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją 

http://www.zsm.czest.pl/
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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

SP ZOZ MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa 
Tel./Fax: 34  370 21 35 / 34 370 21 34  
e-mail: zp2@zsm.czest.pl lub zp3@zsm.czest.pl 
NIP: 949 17 63 544  REGON: 151586247   KRS: 0000026830  

strona internetowa: www.zsm.czest.pl  
 

ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 
 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.), zwanej dalej ,,ustawą PZP”. 

2. W prowadzonym postępowaniu zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). 

3. Zamawiający wskazuje, iż w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 24aa 
ust.1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca 
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując tzw. ,,procedurę 
odwróconą” 

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
MSZ.ZP 3411/12/2020. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej 
podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących 
toczącego się postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa sprzętu medycznego na 
potrzeby realizacji projektu pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. 

2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

3. Przedmiot zamówienia podzielony został na 17 części obejmujących: 
Pakiet nr 1 –  dostawę aparatu ultrasonograficznego (na potrzeby Oddziału Chorób 
Wewnętrznych) – 1 szt. 
Pakiet nr 2 –  dostawę aparatu ultrasonograficznego (na potrzeby Bloku 

Operacyjnego) – 1 szt. 
Pakiet nr 3 –  dostawę aparatu ultrasonograficznego 1 szt.  
Pakiet nr 4 –  dostawę ambulansu transportowego typu A –  1 szt. 
Pakiet nr 5 –  dostawę analizatora parametrów krytycznych - 1 szt. 
Pakiet nr 6 –  dostawę respiratora transportowego wraz z osprzętem – 1 szt. 
Pakiet nr 7 –  dostawę bronchoskopu wraz z osprzętem – 2 szt. 
Pakiet nr 8 –  dostawę materacy o zwiększonej trwałości przeciwodleżynowe 
 – 3 szt. 
Pakiet nr 9 –  dostawę centrali monitorującej z systemem monitorowania 
i możliwością archiwizacji – 1 szt. 
Pakiet nr 10 –  dostawę sprzętu do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą – 3 szt. 
Pakiet nr 11 –  dostawę myjni dezynfekcyjnej do kaczek i basenów – 1 szt. 

mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
http://www.zsm.czest.pl/
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Pakiet nr 12 –  dostawę wózka odizolowanego do przewozu chorych - 1 szt.  
Pakiet nr 13 –  dostawę urządzenia do dezynfekcji lampami UV wraz z osprzętem – 
2 szt. 
Pakiet nr 14 –  dostawę autoklawu parowego  – 1 szt. 
Pakiet nr 15 –  dostawę myjni dezynfektora  – 1 szt. 
Pakiet nr 16 –  dostawę pomp infuzyjnych – 10 szt. 
Pakiet nr 17 –  dostawę ssaków z systemem zamkniętym  – 5 szt. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami 
określa Załącznik nr 1 do SIWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Pod pojęciem 
oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w Załączniku nr 1 do 
SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną Część lub na cały przedmiot 
zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach 
opisanych w SIWZ oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby 
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

8. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie fabrycznie nowy i wolny od 
wad. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Za ofertę 
równoważną rozumie się produkt o parametrach i standardach jakościowych takich 
samych bądź lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez 
Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie 
zobowiązany wskazać, której pozycji w Pakiecie dotyczy, podać nazwę, dokładny 
opis zaoferowanych zamienników, podając ich parametry techniczne. 

10. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

11. Miejsce realizacji zamówienia: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony  
z siedzibą w Częstochowie 
przy ul. Mirowskiej 15 
 

ROZDZIAŁ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 

Maksymalne terminy realizacji zamówienia zostały szczegółowo określone w Załączniku 
nr 1 do SIWZ. 
Dla Pakietu nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 7 nr 11 maksymalny termin wynosi 28 dni. 
Dla Pakietu nr 4, nr 6, nr 9,nr 10,nr 14, nr 15 maksymalny termin wynosi 84 dni. 
Dla Pakietu nr 8, nr 12, nr 13 maksymalny termin wynosi 70 dni. 
Dla Pakietu nr 16 maksymalny termin wynosi 77 dni 
Dla Pakietu nr 17 maksymalny termin wynosi 56 dni. 
 

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu; 
Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na 
podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, według wzoru na 
Załączniku nr 4 do SIWZ.  
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2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące; 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.  
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 
należałoby przedstawić w sposób szczególny. 

b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie 
należałoby przedstawić w sposób szczególny. 

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, 
jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
dostawy wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów 
na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 
określających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 
przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot na rzecz, którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu ofert, albo wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, przez 
Wykonawców, że wykonali co najmniej jedną dostawą bezpośrednio związaną 
z przedmiotem zamówienia, na jaki składają ofertę tj. na sprzęt medyczny oraz 
do dezynfekcji o wartości brutto nie niższej niż 1.912.000,00 PLN w przypadku 
składnia oferty na całość zamówienia, lub w przypadku składania oferty 
częściowej na jeden lub kilka z pakietów po jednej dostawie o wartości brutto nie 
mniejszej niż: 

- w Pakiecie nr 1 –   133.000,00 PLN  
- w Pakiecie nr 2 –   133.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 3 –   133.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 4 –   162.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 5 –     51.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 6 –     44.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 7 –   240.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 8 –     27.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 9 –   381.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 10 –   42.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 11 –   25.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 12 –   37.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 13 – 111.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 14 – 159.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 15 – 160.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 16 –   40.000,00 PLN 
- w Pakiecie nr 17 –   34.000,00 PLN 

3) W celu potwierdzenia, że zaoferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
przez Zamawiającego w SIWZ należy dołączyć: 
a) materiały potwierdzające/ określające parametry oferowanego sprzętu  

tj. foldery, opisy lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań opisanych 
przez Zamawiającego oraz parametrów technicznych określonych 
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w Załączniku nr 1 do SIWZ z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą. 
Dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnianie 
parametrów technicznych postawionych przez Zamawiającego. 

b) Oświadczenie Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem), że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty 
wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony 
do obrotu i stosowania na terenie RP -zgodnie ze wzorem, który stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ. 

c) Do Pakietu nr 4 - deklaracje zgodności lub oświadczenie że oferowany pojazd 
spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej. Potwierdzenie 
spełnienia normy przez nosze i system mocowania dla noszy EN 1865. 

2. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) wraz ze zmianą z dnia 17 października 2018 r. (Dz.U. 
z 2018,poz.199),zwanym dalej ,,rozporządzeniem”, należy złożyć w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tzw. konsorcjum) 
lub spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale 5 
ust. 1 pkt. 2) lit. C SIWZ musi spełniać, co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy 
Wykonawcy łącznie, warunek określony w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 1) SIWZ musi 
spełniać każdy z Wykonawców z osobna. Wspólnicy ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, 
określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.  

 

ROZDZIAŁ 6. FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP: 
 

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego Wykonawcę:  

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 
z 2016 r., poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 2016 r. 
poz. 615). 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
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zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych, 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, 
co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

 
ROZDZIAŁ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA: 
 

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP, należy złożyć:  
Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru na 
Załączniku nr 4 do SIWZ.  

2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
należy złożyć: Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 

3. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 
informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 
przekazania informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności, o braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności stanowi Załącznik  
nr 5 do SIWZ. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania może wezwać 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

1) Wykazu wykonanych dostaw w zakresie wskazanym w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 
2 lit. C) SIWZ według wzoru na Załączniku nr 7 do SIWZ. 

2) Odpisu 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 do wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 

3) materiałów potwierdzających/ parametry oferowanego sprzętu tj. foldery, opisy 
lub katalogi potwierdzające spełnianie wymagań opisanych przez 
Zamawiającego oraz parametrów technicznych określonych w Załączniku nr 1 do 
SIWZ z zaznaczeniem, której pozycji dotyczą. Dokumenty powinny w sposób 
jednoznaczny potwierdzić spełnianie parametrów technicznych postawionych 
przez Zamawiającego. 

4) Oświadczenia Wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem), że oferowany przedmiot zamówienia posiada dokumenty 
wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony 
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do obrotu i stosowania na terenie RP -zgodnie ze wzorem, który stanowi 
Załącznik nr 6 do SIWZ. 

5) Do Pakietu nr 4 - deklaracja zgodności lub oświadczenie że oferowany pojazd 
spełnia wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej. Potwierdzenie 
spełnienia normy przez nosze i system mocowania dla noszy EN 1865. 

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa 
w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ 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. 

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiają 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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. 

8. Wykonawca, który powołuje się 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, według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ dotyczące tych 
podmiotów. 

9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, według wzoru na 
Załączniku nr 4 do SIWZ dotyczące podwykonawców.  

10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie według wzoru na Załączniku nr 3 i nr 4 do SIWZ składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą 
składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości.  

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasadach, których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub innych podmiotów muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 
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14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o których mowa w Rozdziale 7 ust. 4 
pkt. 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsca zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 15, 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 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, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji, dotyczących tego dokumentu. 

15. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania 
wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenie lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 
poz. 352). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania 
Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 
oświadczenia się znajdują. 
 

ROZDZIAŁ 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 

Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. W postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Wykonawcy 

przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf oraz doc.) na 
wskazane adresy e-mail: zp2@zsm.czest.pl, lub zp3@zsm.czest.pl lub faksu 
(34/370 21 34). Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faksu z zastrzeżeniem ust. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma 
pisemna. 

mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
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3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz pełnomocnictw. 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu wymagają na żądanie każdej ze 
stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych 
przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń, wniosków lub informacji, 
Zamawiający uzna, że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania 
i były czytelne.  

6. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać 
się numerem sprawy określonym w SIWZ. 

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
w kwestiach merytorycznych: 
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia i Magazynów – Anna Guła tel. 34/370 21 25 
w kwestiach dotyczących procedury postępowania: 
Sekcja Zamówień Publicznych – Ewa Romanowska - tel. 34/370 21 35 
e- mail zp2@zsm.czest.pl, nr faksu: 34 370 21 34, w godz. 7:20-15:00  

 
ROZDZIAŁ 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:  
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie 

internetowej www.zsm.czest.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu 
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 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 wyznaczonego terminu składania ofert (art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP). 
Połowa wyznaczonego terminu składania ofert upływa w dniu  20.05.2020 r. 

3. Wszelkie wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.  

4. Pytania odnośnie zapisów treści SIWZ należy przesłać pocztą elektroniczną – na 
adres: zp2@zsm.czest.pl lub zp3@zsm.czest.pl (jednocześnie w celu usprawnienia 
postępowania w formie edytowalnej) lub przesyłać faksem na nr 34/370 21 34. 
Korespondencja powinna być opatrzona tytułem oraz i numerem sprawy. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie 
terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 2 (art. 38 ust. 1 b ustawy PZP). 

6. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, 
a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej 
stronie.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie 
internetowej. 

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

mailto:zp2@zsm.czest.pl
http://www.zsm.czest.pl/
mailto:zp2@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie 
internetowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ.  

 
ROZDZIAŁ 10.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 

W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się wpłaty wadium.  
 
ROZDZIAŁ 11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu 
składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach 
określonych w art. 85 ust. 2 ustawy PZP.  
 

ROZDZIAŁ 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:  
 
1. Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym załącznik  

nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać 
treści SIWZ. 

2. Do składanej oferty należy dołączyć:  

1) Wypełnioną i podpisaną tabelę pn. Opis przedmiotu zamówienia wraz 

z parametrami oferowanego asortymentu (oryginał), sporządzoną zgodnie 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ  

2) Wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, według wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ. 

3) Wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według 
wzoru na Załączniku nr 4 do SIWZ. 

4) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być 
przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, 
a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na 
warunkach określonych w art. 26 ust. 3a ustawy PZP. W przypadku, gdy ofertę 
składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa (w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) określającego zakres 
umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich 
w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od nich 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez 
Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 82 ust. 1 ustawy PZP. 

4. Wymaga się, aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym 
i czytelnym pismem.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez 

Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione. 

7. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę 
zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ. 

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

9. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być opatrzone klauzulą: zgodność 
z oryginałem i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były 
ponumerowane i trwale spięte. 

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu, 
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, oraz opisane: 
„Oferta przetargowa na " Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 
realizacji projektu pn.: Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19  Nie otwierać przed godziną 
10.30 dnia 25.05.2020 r. Oferta na Pakiet nr …..„ (należy wpisać). 

11. W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie 
oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty 
pocztą lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  

12. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może przed upływem terminu 
składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą 
być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo 
opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN”, kopertę 
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr .....”. 
Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia 
uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia 
należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny Odpis z Właściwego 
Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  i jeśli 
to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) 
zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”. 

13. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 
ostatecznego terminu składania ofert. 

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od 
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, 
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nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one 
udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa: 
1) przez tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości 
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. 
zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym podmiotom 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

2) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty. 
W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego 
podmiotu. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej 
kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
PZP. 

15. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych 
przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

 

ROZDZIAŁ 13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:  
 

1. Ofertę należy złożyć w do dnia 25.05.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Sekretariat Szpitala (Pawilon G, pokój nr 17) 
przy ul. Mirowskiej 15,  

2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej złożenia Zamawiającemu, co 
odnotowuje się na kopercie z ofertą i nadaje kolejny numer porządkowy. Na żądanie 
Oferenta wydaje się pokwitowanie złożonej oferty.  

3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby 
w stopniu maksymalnym zapobiec jej zniszczeniu lub uszkodzeniu w czasie 
transportu. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie Wykonawcy. 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
7. Oferty zostaną otwarte w dniu 25.05.2020 r. o godz. 10.30 w Sekcji Zamówień 

Publicznych SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie przy 
ul. Mirowskiej 15 (paw. G, pokój nr 14) przez osoby uprawnione do prac w Komisji 
Przetargowej. 

8. Podczas otwarcia komisja odczyta nazwy firm oraz adresy Wykonawców i cenę 
oferty, termin wykonania, warunki płatności i okresy gwarancji zawarte w ofertach. 

9. Na wniosek Oferentów, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert informacje te zostaną 
niezwłocznie przekazane faksem i pisemnie. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej 
www.zsm.czest.pl informacje dotyczące: 

http://www.zsm.czest.pl/
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1) kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 
 

ROZDZIAŁ 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
 
1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumieć będzie cenę za wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ. 
2. Cena netto i cena brutto musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

Jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy wartością podaną cyfrowo, a podaną słownie, 
jako wartość właściwą zostanie przyjęta wartość podana słownie.  

3. Oferta winna zawierać ostateczną sumaryczną jednostkową cenę netto oraz cenę 
brutto przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający wymaga, aby obliczona ostateczna cena oferty obejmowała wszystkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane do dwóch miejsc po 
przecinku. 

6. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług 
właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na 
dzień składania ofert. W przypadku zastosowania różnych stawek VAT w ofercie 
należy podać wartość dla każdej stawki oddzielnie 

7. Cena ofertowa będzie traktowana, jako ostateczna cena uwzględniająca wszystkie 
zobowiązania i nie będzie podlegać negocjacjom. 

8. Wszystkie ceny określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

9. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została 
poprawiona. 

10. Jeżeli cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu 
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będą 
niższe o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, 
wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków 
wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 
Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może 
być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(t. j: Dz. U. z 2015 r., poz.2008), pomocy publicznej udzielanej na podstawie 
odrębnych przepisów. 
 



 
Projekt pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji 

celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

______________________________________________________________________________ 

14 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 
Wykonawcy. 

11. Jeżeli złożono 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 dolicza do przedstawionej w niej ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
wskazując, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

ROZDZIAŁ 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSÓBU OCENY OFERT: 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami i ich wagami:  
 
Lp. Kryterium Waga kryterium Maksymalna ilość punktów,  

jakie może otrzymać oferta 
w danym kryterium  

1 Cena brutto 60% 60 punktów 

2 Termin dostawy  20% 20 punktów  

3 Termin gwarancji 20% 20 punktów  

 
1) Kryterium - Cena brutto - 60%. 

Przez kryterium cena brutto Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji 
zamówienia. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty cenę brutto za wszystkie elementy 
dostawy zamówienia. 
Oferta o najniższej cenie spośród złożonych ofert otrzyma 60 punktów. Pozostałe 
proporcjonalnie mniej, według wzoru: 

  P = (C min/ Cb) x 100 x 60% 
Gdzie:  
P = wartość punktowa ocenianego kryterium, 
C min = najniższa cena ze złożonych ofert, 
C b = cena badanej oferty 
100 - stały wskaźnik  
 

2) Kryterium - Termin dostawy 20%  
Maksymalne terminy dostawy w poszczególnych pakietach zostały określone 
w Załączniku nr 1. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę 
wpisany przez Wykonawcę w formularzu oferty termin realizacji  
 
Pakiet 1,2, 3, 5, 7, 11 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni   0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni             10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni              20 pkt 
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Pakiet 4, 6, 9, 10, 14, 15 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni  0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni             10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni              20 pkt 
 
Pakiet 8, 12, 13 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 70 dni  0 pkt 
termin dostawy od 63 dni do 56 dni             10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni              20 pkt 
Pakiet 16 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. 77 dni   0 pkt 
termin dostawy od 70 do 28 dni             10 pkt 

`    termin dostawy poniżej 28 dni              20 pkt 
 

Pakiet 17 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 56 dni  0 pkt 
termin dostawy od 49 dni do 42 dni             10 pkt 
termin dostawy poniżej 42 dni              20 pkt 
 

3) Kryterium Termin gwarancji  
 

     Pakiet 1-3 i 5-17 
 -termin gwarancji w SIWZ 24 miesiące     0 pkt 
- termin gwarancji 25 miesięcy do 36 miesięcy            10 pkt 
- termin gwarancji 37 miesięcy i więcej             20 pkt 
 
   Pakiet 4 
- termin gwarancji w SIWZ 12 miesięcy      0 pkt 
- termin gwarancji 24 miesiące               20 pkt 
 

2. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, 
zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP. 

4. Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

ROZDZIAŁ 16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie PZP oraz w niniejszej specyfikacji i została 
oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu 
i Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia kryterium wyboru. 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona 
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i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku wystąpienia okoliczności, 

o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 

określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy PZP na własnej stronie internetowej 
www.zsm.czest.pl. 

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert-podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
 

ROZDZIAŁ 17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO: 
 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przekaże 
Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób 
upoważnionych do kontaktów w związku z realizacją umowy. 

2. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed 
podpisaniem umowy, może żądać umowy regulującej współpracę Wykonawców.  

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty lub drogą 
elektroniczną lub faksem. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia 
odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy 
Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.  

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem 5 - dniowego terminu, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 
1 ustawy PZP. 

 

ROZDZIAŁ 18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY. 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 
 
 

http://www.zsm.czest.pl/
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ROZDZIAŁ 19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
 

1. Zamawiający wymaga, by wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącej Załącznik do SIWZ.  

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z wybranym do realizacji zamówienia 
Wykonawcą, w oparciu o projekt umowy załączony do niniejszej SIWZ, zostanie 
zawarta z uwzględnieniem zapisów art. 94 oraz 139 ustawy PZP. 

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji obiektywnej 
konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym zakresie: 

a)  w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 
skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenia wartości zamówienia, 
zmienia termin płatności); 

b) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, skutkującą sukcesją 
generalną; 

c) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy zapisami 
umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ; 

d) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności 
i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody 
Zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ 20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA: 
 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej, szczegółowo określone w Dziale VI 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
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3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy 
PZP 

4. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy 
wykonawcze do ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.:  

1) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1092); 

2) Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 
w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz.972). 

5. Zgodnie z art. 181 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 

odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2. 

2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

3) Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 
 

ROZDZIAŁ 21. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 

i 7 ustawy PZP. 
4. Adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej Zamawiającego znajdują się 

w Rozdziale nr 1 niniejszej specyfikacji, 
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie 
ul. Mirowska 15; 42- 200 Częstochowa 
tel. 34 37 02 200; fax 34 37 02 792 
sekretariat@zsm.czest.pl 
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2) Inspektor ochrony danych w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym 
w Częstochowie: 
mgr inż.  Ireneusz  Będkowski 
ul. Bony 1/ 3; 42- 200 Częstochowa 
Tel. 34- 3702200 wewn. 666; 34/3702666 
Email. iod@zsm.czest.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz  
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa PZP”.  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 
PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
PZP. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

8) Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych **; 
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

9) Nie przysługuje Pani/Panu: 
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10) Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego: 
Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ 
MSZ w Częstochowie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego: 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa 
tel. 22 531 03 00;  fax. 22 531 03 01. 
 

mailto:iod@zsm.czest.pl
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* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników 

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

ROZDZIAŁ 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, stosuje się 
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst 
jednolity Dz. U.2019 r. poz. 114 ze zm.) 

3. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane 
przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.  

4. Protokół wraz z załącznikami 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.  

5. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pocztą elektroniczną lub faksem kopie 
protokołu.  

6. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg 
następujących zasad:  
1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku.  
2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 

i informacji,  
3) Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów 

i informacji, Sporządzenie kserokopii wraz z załącznikami jest odpłatne i wynosi 
0,77 zł za 1 stronę. 

4) Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie 
godzin jego pracy. 

 
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia (Pakiety od 1 do 17)  załącznik nr 1 

2) Formularz oferty       załącznik nr 2 

3) Wstępne oświadczenie o spełnianiu  

warunków udziału w postępowaniu      załącznik nr 3 

4) Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  załącznik nr 4 

5) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   załącznik nr 5 

6) Oświadczenie o spełnianiu wymagań     załącznik nr 6 

7) Wykaz wykonanych dostaw       załącznik nr 7 

8) Projekt umowy         załącznik nr 8 

 

 
ZATWIERDZIŁ: 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
Przedmiotem zamówienia jest Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się COVID-19. 

L.p
. 

Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane 
podać, opisać 

 Pakiet nr 1   

I.  
Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. 

(na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych) 
  

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Aparat ultrasonograficzny 
Podać model i 

 typ 
 

5.  
Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji nie 

starszy niż 2019 (nieużywany i nie demonstracyjny) 
Tak  

6.  
Aparat stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych 

kołach z możliwością ich zablokowania oraz jazdy 
na wprost. 

Tak  

7.  
Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania  
min. 4 000 000 

Tak  

8.  
Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 

1920x1080p 
Tak  

9.  
Możliwość zmiany położenia monitora niezależnie od 

konsoli aparatu. 
Tak  

10.  
Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, 

regulacja min. lewo-prawo (+/- 90), pochył przód-tył 
(+/-45). 

Tak  

11.  
Min.4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic 

obrazowych. 
Tak  

12.  

Panel dotykowy min, 12” wspomagających obsługę 
aparatu pozwalający na zmianę parametrów za 
pomocą dotyku 

 ( jak w tablecie). 

Tak  

13.  

Panel sterowania umieszczony na ruchomym 
wysięgniku zapewniającym regulację położenia 
góra-dół oraz obrót 

 min. +/-150. 

Tak  

14.  
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD 

i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera 
min. 45 sekund. 

Tak  

15.  Dynamika aparatu min. 270 dB. Tak  

16.  Wewnętrzny dysk  twardy ultrasonografu min. 500 GB. Tak  

17.  
Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane 

w aparat pozwalające na zapis eksportowanych 
danych w formatach min. DICOM , AVI, JPG. 

Tak  

18.  
Zakres częstotliwości pracy emitowanych przez głowice 

ultrasonografu min. 2.0 MHz do 12.0 MHz. 
Tak  

19.  
Możliwości zmiany wysokości konsoli , pulpitu aparatu 
 min. 20 cm. 

Tak  
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20.  
Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany 

z aparatem, sterowany z konsoli aparatu. 
Tak  

21.  Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm. Tak  

22.  Obrazowanie harmoniczne. Tak  

23.  
Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu tzw. 

inwersja. 
Tak  

24.  Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 Hz. Tak  

25.  Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych.  Tak  

26.  

Doppler pulsacyjny ( PWD) rejestrowane prędkości 
maksymalne (przy zerowym kącie brami) min. od -
9,2m/s do 0 oraz od 0 do +9,2m/s; 

Color Doppler  (CD) rejestrowane prędkości  
maksymalnie min. od -300 cm/s do 0  oraz 0 do 
+300 cm/s; 

Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych 
prędkościach min. od -25 m/s do 0 i od 0 do +25 m/s 
(przy zerowym kącie bramki). 

Tak  

27.  
Power Doppler PD, Power Doppler z oznaczeniem 

kierunku przepływu. 
Tak  

28.  
Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej SV min. 
 1,0 - 20mm. 

Tak  

29.  Tryb Triplex B+CD/PD+PWD. Tak  

30.  
Tryb M-Mode,Kolorowy M- Mode , Anatomiczny  

M-Mode. 
Tak  

31.  Tryb Dopplera Tkankowego Kolorowego I Spektralnego. Tak  

32.  
Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w 

czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode 
drugi  obraz B-mode+ Color Doppler. 

Tak  

33.  

Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi 
pakietami  pomiarowymi do min. badań  
naczyniowych, jamy brzusznej, małych 
i powierzchniowych narządów , mięśniowo-
szkieletowych, kardiologicznych. 

Tak  

34.  Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym  min. 16x Tak  

35.  
Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy 

jednego przycisku (m.in. automatyczne 
dopasowanie wzmocnienia obrazu). 

Tak  

36.  
Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego 

przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne 
dopasowanie linii bazowej oraz PRF). 

Tak  

37.  

Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i 
składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni  
elektronicznych, min. 9 katami emitowania wiązki 
tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych 
głowicach typu convex oraz liniowych. Wymóg pracy 
dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania 
harmonicznego. 

Tak  

38.  
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty 

i szumy, np.  SRI lub równoważne. 
Tak  

39.  

Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie 
parametrów przepływu  na zatrzymanym spektrum 
oraz w czasie  rzeczywistym na ruchomym spektrum 
(min. S,D,PI,RI,HR). 

Tak 
 

40.  
Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym 

spektrum Dopplera. 
Tak  

41.  
Możliwość porównania na ekranie obrazów z archiwum 

z obrazami w czasie rzeczywistym. 
Tak 
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42.  
Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych 

pomiarów  oraz kalkulacji w aplikacjach. 
Tak  

43.  
Pomiary: odległości , min. 8 pomiarów, pomiar obwodu, 

pola powierzchni, objętości. 
Tak  

44.  

Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
-Częstotliwość pracy  głowicy  w minimalnym  zakresie  
4.0-13.0 MHz (+/-1MHz), 
- Liczba elementów akustycznych  min. 250, 
- Długość czoła głowicy (FOV) max. 40 mm, 
- Tryby pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW Doppler, 

obrazowanie  harmoniczne, 
  - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej 

Tak, 
Podać i opisać 

 

45.  

Głowica convex  szerokopasmowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
- Częstotliwość pracy  głowicy  w minimalnym  zakresie  
2.0- 7.0 MHz (+/-1MHz), 
- Liczba elementów akustycznych  min. 250, 
- Kąt widzenia min. 70°, 
 -Tryby pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW Doppler, 

obrazowanie  harmoniczne, 
  - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. 

Tak, 
Podać i opisać 

 

46.  

Głowica sektorowa  szerokopasmowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
- Częstotliwość pracy  głowicy  w minimalnym zakresie  
2.0 – 5.0 MHz(+/-1MHz),  
-,Liczba elementów min. 80, 
- Kąt widzenia min.  90°, 
 - Tryby pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW 
Doppler, CW Doppler , TDI, obrazowanie  harmoniczne,  
- Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. 

Tak, 
Podać i opisać 

 

Możliwość rozbudowy systemu 

47.  Możliwość rozbudowy o: Obrazowanie panoramiczne. Tak  

48.  
Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do prób 

wysiłkowych Stress Echo. 
Tak  

49.  

Możliwość rozbudowy o: Głowica convex (microconvex) 
szerokopasmowa  o zakresie częstotliwości 
emitowanych min. 4.0 – 8.0 MHz (+/-1MHz),, kąt 
widzenia min.  100°, liczba  elementów 
akustycznych min. 250, Możliwość zastosowania 
przystawki biopsyjnej. 

Tak 

 

50.  

Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa 
szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 
emitowanych min. 5.0-12.0 MHz: obrazowanie 
harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 
500. Długość czoła głowicy (FOV) min. 48mm. 
Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. 

Tak 

 

51.  

Możliwość rozbudowy: Elastografia z pełną 
kwantyfikacją ilościową i jakościową opartą na 
technologii strain na min głowicach liniowej 
,endowaginalnej. 

Tak 

 

52.  
Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru 

kompleksu Intima Media. 
Tak  

53.  

Możliwość rozbudowy o :Protokół komunikacji DICOM 
3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy 
DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty 
strukturalne (SR). 

Tak 

 

Inne 

54.  Zasilanie 230V +/-10% Tak  

55.  Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim. Tak  
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56.  
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na 

terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis 
producenta na terenie Polski. 

Tak 
 

57.  

Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego 
przedmiotu zamówienia w materiałach technicznych 
(w języku polskim) lub oświadczeniach producenta 
(oddziału producenta na terenie RP) i/lub 
zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć 
parametrów możliwych do uzyskania w 
zaoferowanej wersji aparatu umożliwiające 
weryfikację zgodności oferowanego produktu z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

Tak 

 

58.  
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. 
Tak 

 

59.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

60.  
Termin dostawy max. 28 dni od daty podpisania umowy 

na zakup w/w urządzenia. 
Tak 

 

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni   10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni 20 pkt 

 

 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 2   

II.  
Aparat ultrasonograficzny – 1 szt. 
(na potrzeby Bloku Operacyjnego) 

   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Aparat ultrasonograficzny 
Podać model 

i typ  

5.  
Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji nie 
starszy niż 2019 (nieużywany i nie demonstracyjny). 

Tak  

6.  
Aparat dedykowany do kompleksowej przyłóżkowej 
oceny stanu pacjenta w tzw. nagłych stanach 
zagrożenia życia - Point of care. 

Tak  

7.  Wykonany w technologii całkowicie cyfrowej. Tak  

8.  
Cyfrowy, szerokopasmowy układ formowania wiązki 
z możliwością kształtowania impulsów. Tak  

9.  
Przewoźny o jedno modułowej konstrukcji, mobilny 
na czterech skrętnych kołach z możliwością ich 
zablokowania oraz jazdy na wprost. 

Tak  

10.  
Zakres stosowanych częstotliwość pracy min. 
1MHz-15MHz. Tak  

11.  
Liczba niezależnych przetwarzanych kanałów 
nadawczo odbiorczych min. 20 000. Tak  

12.   Dynamika systemu min.170 dB. Tak  

13.  
 Maksymalna dopuszczalna waga aparatu max. 70 
kg. Tak  

14.  Minimum 3 niezależne gniazda głowic obrazowych. Tak  

15.  
Monitor LCD min.17 cali o rozdzielczości co najmniej 
1280 x 1024  zapewniający szeroki kąt widzenia 
z kompensacją światła z otoczenia. 

Tak  

16.  

Monitor bez przeplotu lub na ruchomym 
przegubowym ramieniu z możliwością jego regulacji 
niezależnie od konsoli urządzenia w płaszczyźnie 
pionowej  góra/dół i poziomej lewo/prawo. 

Tak  

17.  

Konsola, pulpit sterowniczy aparatu jako panel 
dotykowy pozbawiony potencjometrów, przycisków, 
przełączników, ceramiczny lub szklany, gładki 
jednolity element odporny na zalanie i zabrudzenia 
ustrojowe ,nadający się do  dezynfekcji  środkami w 
postaci płynnej. 

Tak  

18.  
Regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania pulpitu 
urządzenia (góra/dół) min. 25 cm. 

Tak 

  

19.  Klawiatura do wprowadzenia danych pacjenta. Tak  

20.  
Możliwość wprowadzenia systemu w tzw. stan 
uśpienia, a następnie wzbudzenie go ponownie do 
pracy w czasie max 5 sekund. 

Tak, 

  

21.  
Możliwość pracy aparatu przy zasilaniu z 
wbudowanego fabrycznie akumulatora lub baterii po 
wyłączeniu urządzenia z  prądu. 

Tak  
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22.  
Czas pracy aparatu po wyłączeniu urządzenia z 
prądu przy zasilaniu z wbudowanego fabrycznie 
akumulatora lub baterii  co najmniej 120 minut. 

Tak 

  

23.  Nagrywarka CD/DVD  wbudowana w aparat. Tak  

24.  

Zintegrowany z aparatem system archiwizacji 
obrazów na wbudowanym  dysku twardym o 
pojemności min. 500 GB  z możliwością 
eksportowania  danych na nośniki przenośne DVD w 
formatach kompatybilnych z systemem Windows 
oraz  DICOM. 

Tak  

25.  
Wyjście wideo VGA, oraz złącze sieci LAN do 
podłączenia siecią DICOM i zdalnym serwisem. Tak  

26.  
Minimum 3 aktywne porty USB do archiwizacji 
obrazów statycznych, oraz dynamicznych na 
przenośne pamięci typu  Pendrive, Flash. 

Tak  

27.  
Wejście kabla EKG z 3 odprowadzeniami do 
monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Tak  

28.  Zasilanie 220-240 V 50Hz. Tak  

29.  
Głębokość obrazowania 2D  w minimalnym 
wymaganym zakresie od 1 do 30cm. Tak  

30.  
Częstotliwość odświeżania obrazu ( Frame Rate) 
w trybie 2D  min. 750 obrazów/sekundę. Tak  

31.  
Powiększanie bez straty rozdzielczości  obrazu   
w czasie rzeczywistym (ZOOM)  min.5x. Tak  

32.  
Dostępne obrazowanie harmoniczne i obrazowanie  
z inwersją fazy. Tak  

33.  

Maksymalna liczba klatek (obrazów) przechowywana 
jednorazowo w pamięci dynamicznej (CINE LOOP) 
 w trybie B-mode oraz kolor Doppler min. 1000 
obrazów. 

Tak  

34.  
Możliwość minimalnej  trzy strefowej zasięgowej 
regulacji wzmocnienia  poprzecznego wiązki TGC lub 
STC. 

Tak  

35.  
Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego 
obrazu 2D dla wszystkich oferowanych głowic. Tak  

36.  
Możliwość podziału obrazu na dwa i jednoczesne 
wyświetlanie obrazów w czasie rzeczywistym typu 
B+B, B+B/CD. 

Tak  

37.  
 Możliwość porównania na ekranie obrazów z 
archiwum z obrazami w czasie rzeczywistym Tak  

38.  
 Funkcja redukująca artefakty I szumy adaptacyjne w 
obrazowaniu 2D jak np. SRI, lub równoważne. Tak  

39.  

Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych 
struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te 
same kryształy głowicy kilku wiązek 
ultradźwiękowych pod różnymi kątami ). 

Tak  

40.  

Możliwość linii środkowej dostępnej na głowicy oraz 
na ekranie  w trybie 2D zapewniająca wizualizację 
toru prowadzenia igły w nawigacji poza płaszczyzną 
obrazowania. 

 
Tak 

 

41.  
W trybie 2D możliwość dostępnej siatki na obrazie 
pozwalającej ocenić wielkość i odległość do struktury 
w zabiegach wymagających wprowadzenia igły  

Tak  

42.  
Ilość ustawień wstępnych tzw. „Presetów”. 
programowanych dla aplikacji i głowic min.30. Tak  

43.  

Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu 
2D (min. ustawienie jasności, kontrastu obrazu i 
kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), 
nie wymagająca od użytkownika ręcznego 

Tak  
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uruchamiania. 

44.  

Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B-mode 
przy pomocy jednego przycisku (m.in. ustawienie 
jasności, kontrastu obrazu i kompensacji 
wzmocnienia głębokościowego TGC.). 

Tak  

45.  

Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 
Dopplera PW ( m.in.  dopasowanie linii bazowej  
i PRF/skali oraz wzmocnienia spektrum) dostępna na 
wszystkich głowicach. 

Tak  

46.  

Dostępne tryby pracy: 
B-mode (2D) 
Doppler Kolorowy (CD) 
Power Doppler oraz Kierunkowy Power Doppler 
z detekcją kierunku przepływu (CPA) 
Spektralny Doppler Pulsacyjny  (PW) z wysoką 
częstotliwością przetwarzania HPRF, 
Spektralny Fali Ciągłej (CW), 
M-mode, Kolor M-mode, 
Anatomiczny M-Mode, 
Tryb Duplex (2D + PW ) 
Tryb Triplex (2D+CD +PW) 

Tak  

47.  Obrazowanie w częstotliwości harmonicznej. Tak  

48.  Obrazowanie trapezoidalne i rombowe. Tak  

49.  
Maksymalna mierzona prędkość przepływu 
kolorowego Dopplera (CD) min. 500 cm/s Tak  

50.  
Regulacja uchylności bramki kolorowego Dopplera  
w sposób płynny w minimalnym zakresie od -15° do 
+15°. 

Tak  

51.  
Maksymalna mierzona prędkość przepływu Dopplera 
PW  przy zerowej korekcji kąta min.850 cm/s. Tak  

52.  
Szerokość regulacji bramki Dopplera PW  
w minimalnym zakresie od 10 mm do 29 mm. Tak  

53.  
Korekcja kąta bramki Dopplera PW w minimalnym 
zakresie +/- 80°; korekcja kąta w skokach co jeden 
stopień w całym zakresie. 

Tak  

54.  
Zakres prędkości dla Dopplera CW przy zerowej 
korekcji kąta bramki min. 20 m/s. Tak  

55.  
Prostopadłe ustawienie linii trybu M-mode do 
badanych struktur anatomicznych. Tak  

56.  
Doppler adaptacyjny poprawiający widoczność 
słabych sygnałów. Tak  

57.  

Pomiar  odległości w trybie 2D min. 8 par kursorów 
pomiarowych na jednym obrazie, pomiar obwodu lub 
powierzchni metodą elipsy, obrysu linią ciągłą lub 
przerywaną w trybie 2D. 

Tak  

58.  
Ręczny pomiar odległości w trybie Dopplera 
(wyznaczenie czasu i prędkości). Tak  

59.  

Pełne oprogramowanie do badań jamy brzusznej i 
 struktur powierzchniowych, pourazowych jamy 
brzusznej i serca -FAST, dostępu do naczyń, 
naczyniowych, oceny płuc ,kardiologicznych (ECHO), 
nerwów, oceny płuc 

Tak  

60.  

Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera PW 
(automatyczne obrysowanie  i wyznaczanie widma 
dopplerowskiego wraz z analizą parametrów min. 
PI,RI,S,D ) w czasie rzeczywistym i na zatrzymanym 
obrazie. 

Tak  

61.  
Możliwość archiwizacji sekwencji obrazów 
ruchomych i statycznych, oraz raportów z 

Tak  
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przeprowadzonego badania na dysku twardym 
aparatu. 

62.  

Szerokopasmowa głowica convex ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
-Częstotliwość pracy  głowicy convex w minimalnym 
zakresie 1.0 MHz - 6.0 MHz (+/- 1MHz), 
- Liczba elementów głowicy convex min.128, 
- Kąt skanowania głowicy convex min. 70 stopni, 
- Wymagane minimalne obrazowanie: 2D, Kolor 
Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler, 
harmoniczne. 

Tak, 
Podać i 
 opisać 

 

63.  

Szerokopasmowa głowica liniowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
- Częstotliwość pracy głowicy liniowej w minimalnym 
zakresie 4.0 MHz- 13.0MHz (+/- 1MHz), 
- Liczba elementów w głowicy liniowej min.128, 
- Szerokość czoła głowicy liniowej min. 40 mm, 
- Wymagane minimalne obrazowanie: 2D, Kolor 
Doppler, PW Doppler, Power (Angio) Doppler, 
harmoniczne. 

Tak, 
Podać i 
 opisać 

 

Możliwość rozbudowy aparatu 

64.  

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę sektorową 
przezprzełykową (TEE) ze zmienną częstotliwością 
pracy w zakresie od 2.0 MHz do 8.0 MHz 
(+/- 1MHz), Liczba elementów w głowicy min. 2000. 

Tak  

65.  

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę liniową 
śródoperacyjną o zakresie częstotliwości pracy min. 
7.0MHz – 16.0MHz (+/- 1MHz), liczba elementów w 
głowicy min. 128. 

Tak  

66.  

Możliwość rozbudowy systemu o głowicę sektorową 
o  zakresie częstotliwości pracy min. 2.0MHz – 
6.0MHz (+/- 1MHz), liczba elementów w głowicy min. 
80. 

Tak  

67.  
Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie 
poprawiającego wizualizację igły prowadzonej np. w 
płaszczyźnie IN PLANE. 

TAK  

68.  
Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie 
DICOM 3.0 do przesyłania danych z badań. Tak  

69.  
Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych 
pacjenta dający możliwość wprowadzenia danych i 
archiwizacji w systemie szpitalnym. 

Tak  

Inne 

70.  Instrukcja  obsługi w języku polskim. Tak  

71.  
Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na 
oferowany aparat i głowice. Tak  

72.  
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na 
terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis 
producenta na terenie Polski.  

Tak  

73.  

Potwierdzenie parametrów technicznych 
oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach 
technicznych (w języku polskim) lub oświadczeniach 
producenta (oddziału producenta na terenie RP) i/lub 
zaprezentowanie „na żywo” lub w postaci zdjęć 
parametrów możliwych do uzyskania w zaoferowanej 
wersji aparatu umożliwiające weryfikację zgodności 
oferowanego produktu z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

Tak  

74.  
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. 

Tak 
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75.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

76.  
Termin dostawy max. 28 dni od daty podpisania 
umowy na zakup w/w urządzenia. 

Tak  

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni -  10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 3   

III.  Aparat ultrasonograficzny – 1 szt.   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Aparat ultrasonograficzny 
Podać model 

i typ 
 

5.  
Aparat fabrycznie nowy - wymagany rok produkcji nie 

starszy niż 2019 (nieużywany i nie 
demonstracyjny) 

Tak  

6.  
Aparat stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych  

kołach z możliwością ich zablokowania oraz jazdy 
na wprost 

Tak  

7.  
Liczba procesowych cyfrowych kanałów 

przetwarzania  
min. 4 000 000 

Tak  

8.  
Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 

1920x1080p 
Tak  

9.  
Możliwość zmiany położenia monitora niezależnie od 

konsoli aparatu 
Tak  

10.  
Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, 

regulacja min. lewo-prawo (+/- 90), pochył przód-
tył (+/-45) 

Tak  

11.  
Min.4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic 

obrazowych 
Tak  

12.  
Panel dotykowy min, 12” wspomagających obsługę 

aparatu pozwalający na zmianę parametrów za 
pomocą dotyku ( jak w tablecie) 

Tak  

13.  
Panel sterowania umieszczony na ruchomym 

wysięgniku zapewniającym regulację położenia 
góra-dół oraz obrót  min. +/-150 

Tak  

14.  
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla 

CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis 
Dopplera min. 45 sekund 

Tak  

15.  Dynamika aparatu min. 270 dB Tak  

16.  
Wewnętrzny dysk  twardy ultrasonografu min. 500 

GB 
Tak  

17.  
Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane 

w aparat pozwalające na zapis eksportowanych 
danych w formatach min. DICOM , AVI, JPG 

Tak  

18.  
Zakres częstotliwości pracy emitowanych przez 

głowice ultrasonografu min. 1.0 MHz do 18.0 MHz 
Tak  

19.  
Możliwości zmiany wysokości konsoli , pulpitu 

aparatu min. 20 cm 
Tak  

20.  
Videoprinter czarno-biały małego formatu, 

zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli 
aparatu. 

Tak  

21.  Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm Tak  
22.  Obrazowanie harmoniczne Tak  

23.  

Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu 
tzw. Inwersja 

 
 

Tak  
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24.  Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 Hz Tak  
25.  Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych  Tak  

26.  
Obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych i 

convex 
Tak  

27.  
Obraz diagnostyczny wypełniający ekran monitora w 
min. 80% 

Tak  

28.  

Funkcja automatycznego ustawiania parametrów 
bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie 
bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą 
jednego przycisku. 

Tak  

29.  

Doppler pulsacyjny ( PWD) rejestrowane prędkości 
maksymalne (przy zerowym kącie bram) min. od -
9,2m/s do 0 oraz od 0 do +9,2m/s; 

Color Doppler  (CD) rejestrowane prędkości  
maksymalnie min. od-300 cm/s do 0  oraz 0 do 
+300 cm/s; 

Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych 
prędkościach min. od -25 m/s do 0 i od 0 do +25 
m/s ( przy  zerowym kącie bramki). 

Tak  

30.  
Power Doppler PD, Power Doppler z oznaczeniem 

kierunku przepływu 
Tak  

31.  
Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej SV min. 
 1,0 - 20mm 

Tak  

32.  Tryb Triplex B+CD/PD+PWD Tak  

33.  
Tryb M-Mode, Kolorowy M- Mode , Anatomiczny M-

Mode 
Tak  

34.  
Tryb Dopplera Tkankowego Kolorowego I 

Spektralnego 
Tak  

35.  

Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch 
obrazów w czasie rzeczywistym jeden 
standardowy B-mode drugi  obraz B-mode+ Color 
Doppler 

Tak  

36.  

Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi 
pakietami  pomiarowymi do min. badań  
naczyniowych, jamy brzusznej, małych 
i powierzchniowych narządów , mięśniowo-
szkieletowych, kardiologicznych, położniczych, 
ginekologicznych , urologicznych 

Tak  

37.  
Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym  min. 

16x 
Tak  

38.  
Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy 

jednego przycisku (m.in. automatyczne 
dopasowanie wzmocnienia obrazu) 

Tak  

39.  

Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego 
przy pomocy jednego przycisku (m.in. 
automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz 
PRF) 

Tak  

40.  

Praca w trybie wielokierunkowego emitowania 
i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic 
w pełni  elektronicznych, min. 9 katami 
emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na 
wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex 
oraz liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w 
trybie obrazowania harmonicznego. 

Tak  

41.  
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące 

artefakty i szumy, np.  SRI lub równoważne. 
Tak  

42.  

Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie 
parametrów przepływu  na zatrzymanym 
spektrum oraz w czasie  rzeczywistym na 
ruchomym spektrum (min. S,D,PI,RI,HR) 

Tak 
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43.  
Możliwość przesunięcia linii bazowej na 

zatrzymanym spektrum Dopplera 
Tak 

 

44.  
Możliwość porównania na ekranie obrazów z 

archiwum z  obrazami w czasie rzeczywistym 
Tak 

 

45.  
Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych 

pomiarów  oraz kalkulacji w aplikacjach 
Tak 

 

46.  
Pomiary: odległości , min. 8 pomiarów, pomiar 

obwodu , pola powierzchni , objętości 
Tak 

 

47.  

Głowica liniowa szerokopasmowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
-Częstotliwość pracy  głowicy  w minimalnym  
zakresie 3.0.-.13MHz (+/-1MHz), 
- Liczba elementów akustycznych  min. 250, 
- Długość czoła głowicy (FOV) max. 40 mm, 
- Tryby pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW 

Doppler, obrazowanie harmoniczne, 
  - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej 

 
 

TAK, 
Podać 
i opisać 

 

48.  

Głowica convex  szerokopasmowa ze zmienną 
częstotliwością pracy: 
- Częstotliwość pracy  głowicy  w minimalnym  
zakresie  
2.0- 7.0 MHz (+/-1MHz), 
- Liczba elementów akustycznych  min. 250, 
- Kąt widzenia min. 70°, 
 -Tryby pracy min. 2D, Color/CPA Doppler, PW    

Doppler,obrazowanie  harmoniczne, 
  - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. 

 
 

TAK, 
Podać i 
opisać 

 

Możliwość rozbudowy systemu 

49.  
Możliwość rozbudowy o: Oprogramowanie do prób 

wysiłkowych Stress Echo. 
Tak 

 

50.  

Możliwość rozbudowy o: Głowica convex 
(microconvex) szerokopasmowa  o zakresie 
częstotliwości emitowanych min. 1.0 – 6.0 MHz 
(+/-1MHz),, kąt widzenia min.  90°, liczba  
elementów akustycznych min. 80 Możliwość 
zastosowania przystawki biopsyjnej 

Tak 

 

51.  

Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa 
szerokopasmowa o zakresie częstotliwości 
emitowanych min. 4.0-18.0 MHz:(+/-1MHz), 
obrazowanie harmoniczne, liczba elementów 
akustycznych min. 500. Długość czoła głowicy 
(FOV) max 45mm. Możliwość zastosowania 
przystawki biopsyjnej. 

Tak 

 

52.  

Możliwość rozbudowy: Elastografia z pełną 
kwantyfikacją ilościową i jakościową opartą na 
technologii strain na min głowicach: liniowej 
,endowaginalnej. 

Tak 

 

53.  
Możliwość rozbudowy o opcję automatycznego 

pomiaru kompleksu Intima  Media 
Tak 

 

54.  

Możliwość rozbudowy o :Protokół komunikacji 
DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. 
klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty 
strukturalne (SR) 

Tak 

 

Inne 

55.  Zasilanie 230V +/-10% Tak  

56.  Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim Tak  

57.  
Wykonawca posiadający autoryzację producenta na 

terenie Polski i zapewniający autoryzowany 
serwis producenta na terenie Polski. 

Tak 

 

58.  
Potwierdzenie parametrów technicznych 

oferowanego przedmiotu zamówienia w 
materiałach technicznych (w języku polskim) lub 

Tak 
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oświadczeniach producenta (oddziału producenta 
na terenie RP) i/lub zaprezentowanie „na żywo” 
lub w postaci zdjęć parametrów możliwych do 
uzyskania w zaoferowanej wersji aparatu 
umożliwiające weryfikację zgodności 
oferowanego produktu z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w SIWZ. 

59.  
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty podpisania 

protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. 
Tak 

 

60.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

61.  
Termin dostawy max. 28 dni od daty podpisania 

umowy na zakup w/w urządzenia 
Tak 

 

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni -  10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni - 20 pkt 

 

 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki 

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 4   
IV AMBULANS TRANSPORTOWY TYPU A – 1 szt.   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Ambulans transportowy typu A 
Podać model 

i typ 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 

5.  

Samochód typu furgon L2H1 do 3,5 t dopuszczalnej masy 
całkowitej ze ścianą działową z oknem przesuwnym 
pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, 
sprawny technicznie, nieuszkodzony  

Tak  

6.  
Ambulans transportowy – Fabrycznie nowy bez przebiegu 
kilometrów z Gwarancją producenta  

Tak  

7.  Kierownica wielofunkcyjna  Tak  

8.  
Kabina kierowcy wyposażona w fotel kierowcy  z regulacją 
oparcia i wysokości oraz dwumiejscowe siedzenie 
pasażera  

Tak  

9.  
Samochód zarejestrowany w Polsce lub przygotowany do 
rejestracji  

Tak (podać)  

10.  

Drzwi tyłu nadwozia przeszkolone, dwuskrzydłowe, 
otwierające się pod kątem min 260 stopni, wyposażone 
dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia 
skrzydeł.  

Tak  

11.  
Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą, 
wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub 
zewnętrznym 

Tak  

12.  Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem Tak  

13.  
Kabina kierowcy wyposażona w pasy bezpieczeństwa z 
 napinaczami  

Tak  

14.  
Dwie opuszczane osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i 
 pasażera 

Tak  

15.  
Tapicerowanie kabiny standardowe, ze schowkami w 
drzwiach 

Tak  

16.  Szyby w kabinie kierowcy sterowane  elektrycznie Tak  
17.  Immobilizer Tak  
18.  Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach Tak  
19.  Wspomaganie układu kierowniczego Tak  
20.  Zagłówki regulowane w fotelach w kabinie kierowcy Tak  
21.  Poduszka powietrzna czołowa kierowcy i pasażera Tak  
22.  Koło zapasowe pełnowymiarowe Tak  
23.  Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane Tak  
24.  Klimatyzacja manualna lub automatyczna Tak (podać)  

25.  
Koła na felgach stalowych lub albuminowych  w rozmiarze  
16 cali lub 17cali wraz z oponami letnimi 

Tak (podać)  

26.  Hamulce tarczowe przód i tył  Tak  
27.  Układ hamulcowy wyposażony w system ABS Tak  
28.  Lakier w kolorze białym Tak  

29.  

Dodatkowy komplet 4 szt. opon zimowych fabrycznie 
nowych przeznaczonych do oferowanego ambulansu w 
takim samym rozmiarze jak opony letnie zamontowane na 
pojeździe  

Tak  

30.  
Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy z podnośnikiem, 
apteczka pojazdu, gaśnica z ważną homologacją w 
kabinie kierowcy 

Tak  

31.  Czujniki parkowania lub kamera cofania  TAK (podać)  

32.  
System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej ASR 
lub równoważny 

Tak  

33.  System stabilizacji toru jazdy typu ESP lub równoważny  Tak  



 
Projekt pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji 

celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

______________________________________________________________________________ 

35 

34.  Radio – odtwarzacz  Tak  
35.  Podłokietnik fotela kierowcy  Tak  

SILNIK 
36.  Silnik o pojemności minimum 1598 cm3 do 2000 cm3 TAK ( podać)  
37.  Silnik o mocy minimum 120 km TAK (podać)  

38.  
Skrzynia biegów manualna. Liczba biegów minimum 5 + 
wsteczny 

TAK (podać)  

39.  Pojazd spełniający wymagania minimum normy EURO 5 TAK (podać)  
40.  Rodzaj paliwa Olej napędowy Tak  
41.  Napęd przedni lub tylny  TAK (podać)  

WYMIARY PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 

42.  
Długość minimum 2600 mm  
maksimum 2750 mm 

TAK (podać)  

43.  
Szerokość minimum 1500 mm  
maksimum 1700 mm 

TAK(podać)  

44.  
Wysokość minimum 1200 mm  
maksimum 1400 mm 

TAK (podać)  

PRZEDZIAŁ MEDYCZNY 

45.  

Nadwozie części zabudowy medycznej przystosowane do 
przewozu 1 osoby w pozycji leżącej oraz min. 2 osób w 
pozycji siedzącej ( 1 fotel na ścianie prawej, drugi fotel 
składany na ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy),  

Tak  

46.  

Przedział medyczny częściowo przeszklony – min. Szyba 
w drzwiach bocznych, szyby w drzwiach tylnych. 
Wszystkie szyby nadwozia części medycznej pokryte folią 
półprzeźroczystą w 2/3 wysokości  

Tak  

47.  
Fotele zamontowane na stałe ze składanym 
podłokietnikiem, pokryte łatwo zmywalną tapicerką, 
wyposażone w zagłówek i pasy bezpieczeństwa  

Tak  

48.  
Antypoślizgowa podłoga, połączona szczelnie z zabudową 
ścian  

Tak  

49.  
Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym – 
łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w 
 jasnym kolorze (np. białym)_ 

Tak  

50.  
Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy 
noszy głównych 

Tak  

51.  Izolacja dźwiękowo – termiczna przedziału medycznego Tak  

52.  
Półki i schowki na sprzęt medyczno – sanitarny 
zabezpieczone przed otwarciem w czasie jazdy, wykonane 
z płyt z tworzywa sztucznego wykonane w jasnym kolorze  

Tak  

53.  

Centralna instalacja tlenowa: 
- na ścianie lewej dwa gniazda poboru tlenu typu AGA  
- 1 butla tlenowa 10L wraz z reduktorem 
- 1 dozownik tlenu z regulacją przepływu tlenu  
Butla tlenowa zabezpieczona przed przesunięciem w  
czasie ruchu pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i 
 użycia  

Tak  

54.  Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych Tak  
55.  Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym Tak  

56.  
Uniwersalny uchwyt do mocowania fotela 
kardiologicznego w podłodze 

Tak  

57.  
Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do 
przecinania pasów bezpieczeństwa  

Tak  

58.  Oświetlenie przedziału medycznego  Tak  

59.  
Ogrzewanie cieczą chłodząca silnik nagrzewnica w 
 przedziale medycznym z możliwością ustawienia 
temperatury termostatem 

Tak  

60.  
Instalacja elektryczna: 
- 2 gniazda 12V 

Tak  

61.  
Wentylacja nawiewno – wywiewna (np. wentylator 
dachowy) 

Tak  

62.  
Podstawa (laweta) mechaniczna z klapką najazdową 
umożliwiającą wjazd noszy na lawetę (zwolnienie 
mechanizmu nie może odbywać się za pomocą linki)  

Tak  
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SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA 

63.  
W przedniej części dachu pojazdu zintegrowana z 
nadwoziem belka sygnalizacja świetlna typu LED  

Tak  

64.  
Dodatkowe lampy pulsujące barwy niebieskiej w przedniej 
atrapie pojazdu 

Tak  

65.  Sygnał dźwiękowy modulowany Tak  

66.  
Włączanie sygnalizacji dźwiękowo świetlnej realizowane 
przez jeden włącznik główny umieszczony w łatwo 
dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy  

Tak  

67.  
Dodatkowe migacze, typu LED zamontowane w tylnej 
górnej części nadwozia pojazdu lub lampa typu ,,kogut” 

Tak  

 OZNAKOWANIE POJAZDU   

68.  

- Oznakowanie logo ,,wąż Eskulapa” i literka ,,T” 
- Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu na masce  
a) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej, 
umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, 
b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej 
umieszczony wokół dachu 
c) pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy niebieskiej 
umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym o 
którym mowa w punkcie ,,a)’’ 
d) LOGO: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w 
Częstochowie ( wg. wzoru Zamawiającego) 

Tak  

WYPOSAŻENIE – NOSZE 

69.  
Nosze do transportu pacjentów fabrycznie nowe 1 szt. 
Podać markę model i rok produkcji  

Tak  

70.  
Nosze dopasowane do lawety (pkt.58) zamontowanej w 
 oferowanym ambulansie  

Tak  

71.  
Nosze wyposażone w matę - materac przystosowany do 
dezynfekcji  

Tak  

72.  Waga do 40 kg  Tak  

73.  
Szerokość całkowita do 60 cm (przy zachowaniu 
zgodności pkt. 58 i 66) 

Tak  

74.  Długość całkowita do 192 cm  Tak  
75.  Obciążenie minimum 200 kg Tak  

76.  
Nosze wyposażone w zestaw pasów regulowanych 
szelkowych oraz poprzecznych 

Tak  

77.  
Nosze wyposażone w 4 kółka gumowe o średnicy 20 cm 
(2 koła skrętne, 2 wyposażone w hamulec – blokadę) 

Tak  

78.  
Nosze wyposażone w poręcze boczne składane 
umiejscowione wzdłuż ramy  

Tak  

79.  
Nosze posiadają wysuwane uchwyty teleskopowe do 
przenoszenia  

Tak  

80.  Nosze posiadają składany wieszak do kroplówki Tak  
WYPOSAŻENIE – FOTEL KARDIOLOGICZNY 

81.  
Fotel kadriologiczny wpinany w podłogę wraz z  rampą 
najazdową umiejscowiony na prawej ścianie za fotelem 
zamontowanym na stałe  

Tak  

82.  
Fotel kardiologiczny wyposażony w 4 koła jezdne z czego 
2 przednie lub 2 tylne skrętne i co najmniej dwa 
wyposażone w hamulec.  

Tak  

83.  
Fotel wykonany z lekkiej aluminiowej konstrukcji 
zabezpieczony przed korozją  

Tak  

84.  

Fotel musi posiadać dokumenty dopuszczające do 
użytkowania w jednostkach medycznych na terenie Polski 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz ma 
posiadać potwierdzenie zgodności z normą PN EN 1865  

Tak  

85.  
Siedzisko oraz oparcie fotela kardiologicznego powinno 
być wykonane z tworzywa przystosowanego do 
dezynfekcji  

Tak  

86.  
Fotel powinien posiadać system pasów 
zabezpieczających transport pacjenta  

Tak  

87.  
Składane i regulowane podparcia stóp  

Tak 
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GWARANCJE ORAZ DOKUMENTY 

88.  
Gwarancja na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów 
minimum 12 miesięcy  

Tak (podać)  

89.  Gwarancja na perforację i lakier min. 12 miesięcy  Tak (podać)  

90.  
Potwierdzenie spełnienia normy przez nosze i system 
mocowania dla noszy EN 1865  

Tak  

91.  

Deklaracja zgodności lub oświadczenie wystawione przez 
producenta lub oficjalnego przedstawiciela producenta 
(importera) w Polsce potwierdzające, że pojazd spełnia 
wymagania normy PN-EN 1789 lub równoważnej  

Tak  

92.  Termin dostawy max. 84 dni Tak  

 
 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 12 miesięcy 
Gwarancja 24 miesiące – 20 pkt 
Gwarancja 12 miesięcy 0 pkt 

 

2 Dostawa max. 84 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia ambulansu spełniającego 
przedstawione wymogi. Oświadczamy, że oferowany, powyżej pojazd wyspecyfikowany 
ambulans jest kompletny i będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych 
zakupów 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 5   

V 
ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH – 
1 szt.    

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Analizator parametrów krytycznych Tak, Podać 

 

5.  
Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, 
ctHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, Glukoza, 
Mlecznany, Bilirubina całkowita 

Tak 

 

6.  Możliwość oznaczania kreatyniny i mocznika  Tak  

7.  
Wyprane parametry wylicznae: HCO3, ABE, SBE, 
luka anionowa, osmolalność osocza 

Tak 
 

8.  
Uzyskanie wyników wszystkich parametrów 
mierzonych z objętości próbki nie większej niż 65 ul 
zarówno ze strzykawki jak i kapilary. 

Tak 

 

9.  
Krótki czas uzyskania wyniku - nie dłuższy niż 35 
sekund. 

Tak 
 

10.  
Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub 

kapilary 

Tak 

 

11.  Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej 
Tak 

 

12.  
Prosta komunikacja z operatorem za pomocą 
przejrzystego oprogramowania w języku polskim 

Tak 
 

13.  
Możliwość ustawienia wydruku parametrów 
mierzonych i wyliczanych wyników pacjenta według  
preferencji użytkownika 

Tak 

 

14.  
Możliwość wpisania szczegółowych danych 
pacjenta. 

Tak  

15.  Wbudowana drukarka Tak  

16.  Wbudowany czytnik kodów kreskowych Tak  

17.  Wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycznego Tak  

18.  

Wszystkie odczynniki, materiały walidacyjne, 
kontrolne, oraz pojemnik na ścieki zintegrowane w 
postaci jednej kasety lub pakietu. Ważność po 
zainstalowaniu na pokładzie analizatora min. 30 dni. 

Tak  

19.  

Wszystkie elektrody, sensory pomiarowe 
zintegrowane w postaci łatwo wymienialnej 
kasety/kardridża. Ważność po zainstalowaniu na 
pokładzie analizatora min. 30 dni. 

Tak  

20.  
Możliwość wielokrotnych deinstalacji i ponownych 
instalacji zarówno pakietu odczynnikowego jak i 
kasety sensorowej np. w celu usunięcia skrzepu. 

Tak  

21.  Automatyczna kalibracja analizatora.  Tak  

22.  
Automatyczna kontrola jakości wykonywana z 
płynów niezależnych od kalibratorów. 

Tak 

 
 
 

23.  
Wbudowany program automatycznej kontroli 
jakości, wykonujący kontrolę jakości codziennie na 3 

Tak  
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poziomach (łącznie 3 wyniki kontroli dziennie). 
Wyniki w formie wykresów Levey - Jenningsa 

24.  
Możliwość dwukierunkowej współpracy z siecią 
LIS/HIS 

Tak  

25.  Okres gwarancji min. 24 miesiące. Tak  

26.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

Tak  

27.  
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

Tak  

28.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

29.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

Eksploatacja urządzenia 

30.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, 
adapterów, końcówek roboczych, płynów 
kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, 
drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, 
czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, 
igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, 
przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz 
wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych 
powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie 
eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy 
danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z 
oferowanym sprzętem. 

Tak 

 

31.  

Pakiet startowy zawierający wszystkie niezbędne 
materiały eksploatacyjne do wykonania 2 400 
oznaczeń przez okres 4 miesięcy (20 odznaczeń 
dziennie). 

Tak 

 

32.  Termin dostawy max. 28 dni 
Tak 

 

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni -  10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni - 20 pkt 

 

 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 

Warunki  
wymagane 

Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 6   

VI 
Respirator transportowy wraz z osprzętem 

 – 1 szt.    

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych i 
dzieci. 

Tak  

5.  Waga respiratora max. do 4 kg. 
Tak 

Podać  

6.  Respirator odporny na wstrząsy . Tak  

7.  
Respirator o stopniu ochrony przed wnikaniem 
ciał stałych oraz wody: min. IP34. 

Tak 
Podać  

8.  

Respirator z możliwością zasilania z zewnętrznego 
źródła DC o napięciu od 12 do 24 V umożliwiające 
zastosowanie respiratora w ambulansie oraz 
transporcie lotniczym. 

Tak  

9.  Obsługa poprzez pokrętło i ekran dotykowy. Tak  

10.  Obsługa i komunikaty w języku polskim. Tak  

11.  
Kolorowy, pojedynczy ekran o przekątnej min. 8” 
rozdzielczość min. 640x 480 px.  

Tak  

12.  System testów sprawdzających działanie respiratora. Tak  

13.  
Wbudowany składany uchwyt/rączka  do 
przenoszenia. 

Tak  

Zasilanie Pneumatyczne 

14.  
Własne zasilanie w powietrze z wbudowanej w 
aparat turbiny. 

Tak  

15.  
Zasilanie w tlen z sieci szpitalnej o ciśnieniu min. 2,8 
do 6 bar oraz wejście niskociśnieniowe od 0 do 1,5 
bar i przepływie do 15 l/min. 

Tak  

Zasilanie Elektryczne 

16.  Zasilanie AC 220-240 V, 50/60Hz. Tak  

17.  
Awaryjne zasilane akumulatorowe do podtrzymania 
pracy respiratora na minimum  2  godziny. 

Tak 
Podać  

18.  
Czas ładowania akumulatora wewnętrznego  
podczas stand-by  max.  2,5  godziny. 

Tak  

Tryby wentylacji 

19.  
Wentylacja objętościowa wymuszona i asystująca z 
przepływem: stałym oraz opadającym. 

Tak  

20.  Wentylacja ciśnieniowa wymuszona i asystująca. Tak  

21.  SIMV z PS. Tak  

22.  Wentylacja PSV. Tak  
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23.  CPAP. Tak  
24.  Możliwość programowania westchnięć. Tak  

25.  
Wentylacja bezdechu z regulacją objętości, 
częstości oddechowej oraz czasu  reakcji. 

Tak  

26.  Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. Tak  

27.  Pauza wdechowa oraz wydechowa. Tak  

28.  

Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) 
umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki 
powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez 
użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 

Tak 
Podać  

29.  
Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji na dwóch 
poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, 
Duo Levels 

Tak  

30.  
Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PRVC, tryb 
wentylacji ze zmiennym ciśnieniem i docelową 
objętością oddechową 

Tak  

31.  

Możliwość rozbudowy o tryb CPV – tryb łączący w 
wentylację  i funkcje przystosowane do resuscytacji 
krążeniowo – oddechowej, mający zastosowanie u 
pacjentów z zawałem serca.  
Pomiar min.  
- częstotliwość uścisków obliczona przez respirator  
- Maksymalne wahania ciśnienia wywołanego 
uściskami klatki piersiowej  (cmH2O) 

Tak/nie 
Podać  

Parametry regulowane 

32.  Częstość oddechów min.: 1-80 odd./min. 
Tak 

Podać  

33.  Objętość pojedynczego oddechu min.: 20 – 2000 ml. 
Tak 

Podać  

34.  
Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,3 
do 5,0 sek. 

Tak  

35.  
Regulowany stosunek I:E min. 1:9 do 1:1 lub 
stosunek Ti:Ttot min. 10% - 50%. 

Tak  

36.  
Regulacja stężenia tlenu w zakresie od 21 do 100 
%O2. 

Tak  

37.  Ciśnienie wspomagania min. od 5 do 40 cmH2O. Tak  

38.  
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego 
pacjenta min. 1-10 l/min. 

Tak 
 

39.  
Regulowane kryterium zakończenia fazy wdechowej 
w trybach spontanicznych min. 20-80% przepływu 
szczytowego. 

Tak 
 

40.  Ciśnienie PEEP min. od 0 do 20 cmH2O. Tak 
 

41.  Ciśnienie wdechowe min. 5 – 50 cmH2O.  Tak 
 

42.  Przepływ szczytowy min. 220 l/min. 
Tak/nie 
Podać 

 

Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji 

43.  Aktualnie prowadzony tryb wentylacji. Tak  
44.  Rzeczywista całkowita częstość oddechowa. Tak  

45.  
Objętość pojedynczego oddechu (wdechowa i 
wydechowa). 

Tak 
 

46.  
Rzeczywista objętość wentylacji minutowej 
(wydechowa). 

Tak 
 

47.  Ciśnienie szczytowe.  Tak  
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48.  Ciśnienie średnie. Tak 
 

49.  Ciśnienie Plateau.  Tak  

50.  Ciśnienie PEEP. Tak  

51.  % Przeciek. Tak  

52.  Pomiar stosunku I:E lub Ti:Ttot. Tak 
 

53.  

Trendy mierzonych parametrów z min. 60 godz. 
Zapisywane parametry min.: RR, VTi, VMi, VTe, 
VMe, Pplat, Pszczyt, Pśred, PEEP, TI/Ttot, Przeciek, 

FiO₂. 

Tak 

 

54.  Integralny pomiar stężenia tlenu. Tak 
 

55.  
Możliwość automatycznego nastawienia granic 
alarmowych względem bieżących parametrów 
wentylacji. 

Tak 
 

Prezentacja graficzna 

56.  
Prezentacja na ekranie parametrów nastawianych i 
mierzonych, oraz krzywych dynamicznych 

Tak 
 

57.  
Jednoczesne wyświetlanie min. 2 krzywych 
dynamicznych z pośród: przepływ/czas, 
ciśnienie/czas, objętość/czas. 

Tak 
 

58.  

Okno monitorowania: możliwość przejścia w jednym 
kroku do okna monitorowania pozwalającego na 
obserwację powiększonych krzywych dynamicznych 
oraz podstawowych parametrów wentylacji. 

Tak 

 

59.  

Możliwość zamrożenia krzywych do ich analizy 
(pozwala min. na pomiar różnicy wartości między 
dwoma wybranymi przez użytkownika punktami 
wyświetlanych krzywych).   

Tak 

 

Alarmy 

60.  Braku zasilania w energię elektryczną. Tak 
 

61.  Niskiego ciśnienia lub rozłączenia pacjenta. Tak  

62.  Stężenia tlenu min/max. Tak 
 

63.  Za wysokiej częstości oddechowej. Tak  

64.  Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego. Tak  

65.  Alarm bezdechu. Tak  

66.  Awaria zasilania w tlen. Tak  

67.  Zatkania gałęzi wydechowej. Tak  

68.  Rozładowanie akumulatora. Tak  

69.  
Dziennik zdarzeń i alarmów zapamiętujący min. 200 
ostatnich zdarzeń wraz z opisem. 

Tak 
 

Inne wymagania 

70. 
Możliwość konfigurowania jasności ekranu, poziomu 
głośności alarmów. 

Tak 
 

71. 
Możliwość rozbudowy o zintegrowany w respiratorze 
pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na 
ekranie respiratora. 

Tak 
 

72 
Respirator wyposażony w protokół pozwalający na 
przysłanie parametrów wentylacji, alarmów i 
pomiarów do systemów HIS po integracji. 

Tak 
 

73 
Funkcja obrotu obrazu ekranu o 180° ułatwiająca 
obsługę podczas transportu. 

Tak/nie 
Podać 

 

74 
Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą 
nastawianych parametrów 

Tak 
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75. 
Cicha praca urządzenia: poniżej 55 dB (A) - w 
odległości 1 m od urządzenia. 

Tak/nie 
Podać 

 

Wyposażenie 

76. 
Wielorazowa zastawka wydechowa z czujnikiem 
przepływu wydechowego x 2 szt.  

Tak 
 

77. Torba transportowa x 1 szt. Tak  

78. Mocowanie na ramę łóżka x 1 szt. Tak  

79. Podstawa jezdna x 1 szt.  Tak  

80 Butla min. 2 L z reduktorem AGA O2 Tak  

81. Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą Tak  

Gwarancja i Serwis 

82. Okres gwarancji min. 24 miesiące. Tak  

83. 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

Tak 
 

84. 
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

Tak 
 

85. 

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak 

 

86. 

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

Eksploatacja urządzenia 

87. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, 
adapterów, końcówek roboczych, płynów 
kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, 
drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, 
czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, 
igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, 
przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz 
wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych 
powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie 
eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy 
danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z 
oferowanym sprzętem. 

Tak  

88. Termin dostawy max. 84 dni. Tak  

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 84 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe 
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
__________________________ 
miejscowość, data 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 7   

 VII 

Bronchoskop wraz z osprzętem –  
2 szt. 

(z przeznaczeniem na Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc 
oraz SOR) 

    

1 Producent  Podać  

2 Kraj pochodzenia  Podać  

3 Rok produkcji Tak  

4 Procesor obrazu – 2 szt. 
Podać model 

i typ 
 

5 
Procesor obrazu z wbudowanym źródłem światła 
hdtv1080  

Tak  

6 Standard obrazowania procesora: HDTV1080p Tak  

7 
Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, 

Tak  

8 Wyjścia wideo standard: S-video, Composite Tak  

9 
Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty 
procesora wyświetlane w pełni w języku polskim 

TAK 
 

10 Polskie czcionki Komunikatów procesora Tak  

11 
Możliwość używania znaków diakrytycznych 
(ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i 
 nazwiska pacjenta. 

 
TAK  

12 
Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - 
USB Stick w celu zapisania zdjęć 

Tak  

13 
System wyboru przez procesor najostrzejszego 
zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. 

Tak  

14 Tryby przysłony: auto, średni Tak  

15 
Tryby wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi 
obrazu 

Tak  

16 
Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po 
jego zatrzymaniu 

Tak  

17 
Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający 
widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia 
oraz zmiany. 

Tak  

18 
Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim 
paśmie światła w zależności od rodzaju 
podłączonego endoskopu. 

Tak  

19 Wbudowana lampa LED Tak  

20 
Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony 
w źródle światła, wycinający widmo światła 
odpowiedzialne za kolor czerwony.  

Tak  

21 Automatyczna regulacja mocy światła Tak  

22 Ręczna regulacja mocy światła  Tak  

23 
Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki 
przyciskiem na panelu urządzenia. 

Tak  

24 Insuflacja powietrza: Wysoki, Niski, OFF  Tak  
MONITOR MEDYCZNY HDTV – 2 szt. 

26 Rozdzielczość HDTV Tak  

27 Przekątna ekranu min. 24” Tak  

28 
Obsługiwane wejścia: DVI, VGA, S-VIDEO, 
COMPOSITE. 

Tak  

 WÓZEK ENDOSKOPOWY – 2 szt.   

29 
Wymiary wózka nie przekraczające wymiarów: 

wysokość 1100 mm, głębokość 675 mm, szerokość 
534 mm 

Tak  

30 Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół Tak  

31 Wieszak na min. dwa endoskopy Tak  

32 
Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej 
strony wózka 

Tak  
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33 
Ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, 
dół, lewo, prawo oraz kąt nachylenia 

Tak  

34 
Wózek wyposażony w transformator separujący z 12 
gniazdami w standardzie IEC 

Tak podać  

BRONCHOSKOP – 1 szt. 

35 Średnica zewnętrzna sondy - 4,9 mm Tak  

36 Średnica kanału roboczego 2,0 mm, Tak  

37 Długość robocza 600 mm, Tak  

38 
Zakres zginania końcówki- góra 180 stopni, dół 130 
stopni 

Tak  

39 Głębia ostrości - 3 – 100 mm Tak  

40 
Możliwość stosowania w pełni odłączanych 
jednorazowych zaworów ssawnych 

Tak  

41 
Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora 
– 4 

Tak  

42 
Obrazowanie w wąskim paśmie światła – zjawisko 
ograniczonej poprzez filtr optyczny wiązki światła. 

Tak  

43 Kąt widzenia - 120 stopni Tak  

44 
Bronchoskop w pełni szczelny, niewymagający 
nakładek uszczelniających. 

Tak  

45 
Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka 
do czyszczenia zaoferowanego bronchoskopu – 150 
sztuk 

Tak  

46 
Zestaw jednorazowych zaworów biopsyjnych -
140 szt. 

Tak  

47 Zestaw jednorazowych zaworów ssawnych -140 szt. Tak  

48 

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

BRONCHOSKOP – 1 szt. 

49 Średnica zewnętrzna sondy - 6,0 mm Tak  

50 Średnica kanału roboczego 2,8 mm, Tak  

51 Długość robocza 600 mm, Tak  

52 
Zakres zginania końcówki- góra 180 stopni, dół 130 
stopni 

Tak  

53 Głębia ostrości - 3 – 100 mm Tak  

54 
Możliwość stosowania w pełni odłączanych 
jednorazowych zaworów ssawnych 

Tak  

55 
Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora 
– 4 

Tak  

56 
Obrazowanie w wąskim paśmie światła – zjawisko 
ograniczonej poprzez filtr optyczny wiązki światła. 

Tak  

57 Kąt widzenia - 120 stopni Tak  

58 
Bronchoskop w pełni szczelny, niewymagający 
nakładek uszczelniających. 

Tak  

59 
Uniwersalna jednorazowa dwustronna szczoteczka 
do czyszczenia zaoferowanego bronchoskopu – 150 
sztuk 

Tak  

60 
Zestaw jednorazowych zaworów biopsyjnych -
160 szt. 

Tak  

61 Zestaw jednorazowych zaworów ssawnych -160 szt. Tak  

62 
Wymagana kompatybilność bronchoskopu z 
procesorem Olympus CV-170 posiadanym przez 
Szpital. 

Tak  

63 
Wymagana kompatybilność zaoferowanego 
bronchoskopu z myjnią posiadaną przez Szpital,  
Medilab Soluscope S1. 

Tak  

64 
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 
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 Gwarancja i Serwis   

65. Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak  

66.. 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

TAK podać  

67. 
Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 
godziny  

Tak  

68. 
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

TAK, podać  

69. 

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

70. 
Gwarancja dostępności części zamiennych lub 
równoważnych zapewniających prawidłowe 
funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy 

Tak  

71. 
Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu 
prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. 

Tak  

Eksploatacja Urządzenia 

72.. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, 
adapterów, końcówek roboczych, płynów 
kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, 
drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, 
czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, 
igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, 
przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz 
wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych 
powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie 
eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy 
danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z 
oferowanym sprzętem. 

Tak  

73. 
Termin dostawy max. 28 dni. 

 
Tak  

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni -  10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki 

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 8   

 VIII 
Materace o zwiększonej trwałości, 
przeciwodleżynowe – 3 szt. 

   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Materace przeciwodleżynowe 
Podać 

model i typ 
 

5.  

Modułowa konstrukcja komór materaca 
zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała 
pacjenta z podłożem Nie dopuszcza się rozwiązania z 
indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na 
zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej 
na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór ( 
szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej 
pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z 
indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie 
(konieczność demontażu każdej komory 
indywidualnie) czas czyszczenia materaca. 

Tak 

 

6.  

Materac składający się z minimum 20 poprzecznych 
komór. Trzy komory sekcji głowy statyczne. Skrajne 
komory sekcji głowy oraz pięt krótsze od komór w 
części centralnej. 

Tak, podać 

 

7.  

Materac składający się z dwóch warstw komór 
powietrznych. Dolna i górna warstwa oddzielone od 
siebie. Dolna warstwa komór w części centralnej 
również pracująca w trybie zmiennociśnieniowym 

Tak, podać 

 

8.  Bezpieczne obciążenie robocze min 250 kg 
Tak, podać 

 

9.  

Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą 
zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia 
na podłodze, zaopatrzony w min.: 

- wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby 
statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy),  

- wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego 
dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku 
lędźwiowo krzyżowym pacjenta 

- wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej 

-     wskaźnik konieczności wezwania    serwisu 

- przycisk deaktywowania akustycznych alarmów 
materaca 

- przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień 
pompy– świadomego wyboru wybieranych 
funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku 
zanim wykona się regulację ustawień 

- wskaźnik CPR 

- alarm niskiego ciśnienia,  

- alarm odłączenia pompy od zasilania oraz 
wyłączenia pracy pompy przyciskiem, 

- sygnalizacja dźwiękowa uruchomienia funkcji 
CPR 

Tak, podać 
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10.  

Minimum trzy tryby pracy materaca: 

- tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach 
materaca, możliwość symulacji materaca 
pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, 
np. czy można już zmienić materac na zwykły 

- tryb statyczny/pielegnacyjny polegający na 
maksymalnym napełnieniu komór oraz 
wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas 
pielęgnacji pacjenta, 

- tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na 
stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia 
komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 
minuty, 

Tak 

 

11.  

Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość 
natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza 
(np. w celu resuscytacji). Funkcja CPR uruchamiana 
poprzez odpięcie odpowiednio oznaczonej złączki 
łączącej materac z pompą. Brak dodatkowych 
zaworów itp. do funkcji CPR.   

Tak 

 

12.  

Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia 
materaca bez pomy do 24 h. Funkcja transportowa 
realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na 
złączce łączącej przewody powietrzne z pompą.  

Tak 

 

13.  
Możliwość ustawienia ciśnienia do wagi pacjenta. 
Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w 
zależności od ustawień wagi. 

Tak 

 

14.  

Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa 
– przełączania się automatycznie po 30 minutach w 
tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące 
przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na 
materacu w trybie statycznym 

Tak 

 

15.  
Układ kabli schowany wewnątrz systemu – nie 
dopuszcza się materacy z zewnętrznymi nie 
osłoniętymi kablami 

Tak 

 

16.  
Rozmiary materaca dostosowane do standardowego 
łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca min. 22 
cm.  

Tak 

 

17.  
Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie 
wymagający dodatkowego podkładu w formie 
standardowego materaca piankowego  

Tak 

 

18.  

Materac pokryty odpinanym  zamkiem 
półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym 
parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. 
Wewnętrzna część pokrowca koloru białego, w celu 
szybkiej identyfikacji zabrudzeń przedostających się 
do środka, np. w przypadku przecięcia pokrowca.  

Tak 

 

19.  
Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość 
odpięcia tylko górnej części pokrowca 

Tak 

 

20.  
Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca 
chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Klapy 
osłaniające zamek o wysokości minimum 10cm.  

Tak 

 

21.  Maksymalna waga materaca do 13 kg. Masa 
Tak  
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zapewniająca łatwą obsługę personelowi 
medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań 
narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny 

22.  

Możliwość rozbudowy o akumulator, podpinany 
bezpośrednio do pompy (akumulator dedykowany), w 
przypadku wyposażenia pompy w akumulator na 
panelu pompy wskaźnik naładowania akumulatora 

Tak 

 

23.  Okres gwarancji min. 24 miesiące. Tak  

24.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na 
terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub 
zewnętrzny serwis. 

Tak  

25.  
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

Tak  

26.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w 
tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane 
będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami 
eksploatacyjnymi). 

Tak  

27.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

28.  Termin dostawy max. do 70 dni. Tak  
 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. do 70 dni  
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 70 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 63 dni do 56 dni - 10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
________________________ 
 
miejscowość, data 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.
p. 

Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane 
podać, opisać 

 Pakiet nr 9   

 IX 
Centrala monitorująca z systemem monitorowania 
i możliwością archiwizacji 

    

1 Producent  Podać  

2 Kraj pochodzenia  Podać  

3 Rok produkcji Tak  

 W skład centrali wchodzą:   

4 Kardiomonitory 8 szt. Podać model i typ  

5 
Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami 
możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci 
wymiennych modułów  

Tak 

 

6 
Montaż każdego z kardiomonitorów na wysięgniku do ściany z 
koszem na akcesoria  

Tak 
 

7 Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg.±10%  
Tak 

Podać 
 

8 
Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik 
monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku 
metrów 

Tak 
  

9 Możliwość obsługi kardiomonitora poprzez mysz i klawiaturę Tak  

10 
Chłodzenie konwekcyjne  
(bez użycia wentylatorów)  

Tak 
 

11 Tryb „Stand by”  Tak  

12 Funkcja „stoper” Tak  

13 Ekran   

14 
Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna 
ekranu min. 15,5"  

Tak 
Podać 

 

15 
Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie. 
Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika.  

Tak 
Podać 

 

16 
Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez 
użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania 
kolorów przez użytkownika. 

Tak/nie 

 

17 Rozdzielczość ekranu : min. 1300 x 700  
Tak 

Podać 
 

18 „Duże Liczby” Tak  

19 

Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien 
przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. 
Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do 
nich funkcji. 

Tak 

 

20 
Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas 
„zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne 

Tak 
 

21 
Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub 
prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych 
parametrów 

Tak 

 

22 
Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych na 3 niezależnych 
ekranach co umożliwia skonfigurowanie każdego z ekranów dla 
innego specjalisty tj. anestezjolog, chirurg, operator „płuco-serca”   

Tak 

 

Obsługa 

23. Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim Tak 
 

24. Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy bez 
użycia pokrętła 

Tak 
 

Zasilanie 

25 Monitory zasilane elektrycznie  
230 VAC/50 Hz ±10%  

Tak 
 

26 Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. Tak 
Podać 

 

27 

Możliwość rozbudowy o dodatkową - drugą baterię  Tak  
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Praca w sieci 

28. 

Monitor z funkcją pracy w sieci LAN.  
Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz 
danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. 
Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych 
serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk 

Tak 

 

29.  Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci 
monitorowania dostępne w monitorze lub centrali 

Tak 
 

Alarmy 

30.  Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych 
kategorii wiekowych 

Tak 
 

31.  
Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne 
kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z 
możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. 

Tak 
  

32.  Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy 
techniczne z podaniem przyczyny alarmu. 

Tak 
 

33.  Historia alarmów min. 5000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. 
Tak 

Podać 
 

34.  
Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po 
przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z 
„ostrzeżenia” na krytyczny  

Tak 

 

35.  Automatyczne ustawianie granic alarmowych  
Tak 

 

Zapamiętywanie danych 

36.  
Zapis następujących danych: 
Trendy tabelaryczne, parametry życiowe, trend NIBP, „funkcje 
płucne”, lista ST, historia alarmów, historia arytmii, OCRG   

Tak 

 

37.  Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych 
mierzonych parametrów z 72 godzin w tym trendu OCRG 

Tak 
 

38.  Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie 
graficznym z min. 72h 

Tak 
Podać 

 

39.  Jednoczasowa prezentacja min. 8 parametrów w trendzie 
graficznym z min. 72h 

Tak/nie 
 

40.  
Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z 
ostatnich min. 72 godzin z możliwością powiększenia krzywych . 
Długość wyświetlanej  krzywej min. 60sek 

Tak 
Podać  

41.  Prezentacja w funkcji „holterowskiej” >=5 krzywych  
Tak/nie 

 

42.  
Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok 
odpowiadających im krzywych dynamicznych z min. ostatnich 
30min. z możliwością regulacji czasu przez użytkownika poprzez 
„przeciągnięcie” trendów w lewo bądź w prawo  

Tak 

 

43.  

Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, 
graficznymi i funkcja holterowską 
Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest 
automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez 
konieczności wyszukiwania na skali czasu 

Tak 

 

44.  
Możliwość podglądu zapisanych parametrów (trendów, graficznej 
prezentacji ST itp.)  gdzie okno podglądu zapisanych danych nie 
przysłania obecnie monitorowanych parametrów tj. wartości 
numerycznych oraz „krzywych” 

Tak 

 

Moduł/monitor Transportowy – 1 szt. na całość 

45.  
Moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania min. 
EKG, SpO2, ciśnienia nieinwazyjnego, IBP (2 kanały) CO2 oraz 
Temp. Automatyczna aktywacja modułu po wypięciu z „monitora-
matki”. 

Tak 
 

 

46.  
Wypięcie modułu transportowego zapewnia zapis podczas 
transportu z min.24h:  trendów (tabelarycznych i graficznych), 
alarmów oraz przebiegów dynamicznych z min. 4 krzywych   

Tak 
Podać  

47.  Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok 
odpowiadających im krzywych dynamicznych. 

Tak 
 

48.  Waga modułu transportowego z akumulatorem max. 1,5 kg. 
±10% 

Tak 
Podać 

 

49.  Chłodzenie konwekcyjne modułu transportowego 
(bez użycia wentylatorów) 

Tak 
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50.  moduł transportowy wyposażony w rączkę do przenoszenia Tak 
 

51.  moduł transportowy wyposażony w uchwyt do zawieszenia na 
ramie łóżka 

Tak 
 

52.  Moduł transportowy wyposażony w ekran kolorowy min. 5,5” Tak 
Podać 

 

53.  Prezentacja min. 6 krzywych dynamicznych na ekranie Tak 
Podać 

 

54.  Prezentacja min. 9 krzywych dynamicznych na ekranie Tak/nie 
 

55.  Rozdzielczość ekranu : min. 640 x 480  Tak 
Podać 

 

56.  
Tryb transportowy z prezentacją „dużych liczb” i co najmniej 1 
krzywej EKG wraz z informacją o pozostałym czasie pracy na 
baterii 

Tak 

 

57.  Zasilanie z wbudowanego akumulatora modułu transportowego 
min. 240 minut pracy 

Tak 
Podać 

 

58.  odporność na uszkodzenia, kurz, wodę (klasa szczelności min. 
IP32). 

Tak 
 

59.  
Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na 
ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, 
V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. 

Tak/nie 

 

Mierzone parametry 

60.  

EKG  
- Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na 
ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, 
V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. 
- Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie 
uszkodzenia lub odłączenia. 
- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. 
- Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min 

Tak 
Podać 

 

61.  
Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego 
EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis min. 18 
raportów      

Tak 
Podać  

62.  
Możliwość rozbudowy o realizacje 18-sto odprowadzeniowego 
EKG przy użyciu kabla do realizacji analizy 12-stu odprowadzeń 
EKG 

Tak/nie 

 

63.  Ciągłe wyświetlanie 12 odprowadzeń EKG  na ekranie głównym 
Tak 

 

64.  Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla  noworodków, dzieci 
i dorosłych 

Tak 
 

65.  

Analiza odcinka ST  
Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST  
w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości 
odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Zmiana punktów 
pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 
mm. 

Tak 
Podać 

 

66.  Trendy ST z min. 72 godzin.  
Tak 

Podać 
 

67.  Graficzna prezentacja zmian odcinka ST 
Tak 

 

68.  Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST 
Tak 

 

69.  Analiza arytmii  
Rozpoznawanie  min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze. 

Tak 
Podać 

 

70.  
Oddech .Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja 
krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. 
Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. 
Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. 

Tak 
Podać 

 

71.  

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi  
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą 
oscylometryczna. Pomiar automatyczny, co określony czas, 
regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar 
ciągły. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz 
średniej - alarmy dla każdej wartości.Zakres pomiarowy min: 
20 – 270 mmHg 

Tak 
Podać 
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72.  Tryb Stazy Żylnej 
Tak 

 

73.  
Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku 
wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych 
ciśnienia skurczowego. 

Tak/nie 

 

74.  

Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w 
trendach tabelarycznych(trend nibp) ze specjalnym 
indeksem/znacznikiem  umożliwiającym odróżnienie dodatkowych 
pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych 
ręcznie 

Tak 

 

75.  Pomiar NIBP realizowany podczas pompowania mankietu 
Tak 

 

76.  

Pomiar saturacji  
Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości 
SpO2 oraz tętna. 
Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% 
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. 

Tak 
Podać 

 

77.  Pomiar SpO2 w technologii BluePro lub Masimo  Tak 
Podać 

 

78.  Wodoszczelne czujniki do pomiaru SpO2  Tak 
 

79.  Możliwość pomiaru SpO2 w 2 kanałach  Tak 
 

80.  
Pomiar temperatury 
Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej 
(wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1  
i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. 

Tak 
Podać 

 

81.  

Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (pomiar w 2 kanałach) 
Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość 
podłączenia czujnika do ICP. 
Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie 
monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz 
średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla 
ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. 
Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. 

Tak 
Podać 

 

82.  
Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie 
głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci 
liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym 
momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie 

Tak/nie 

 

83.  Pomiar PPV 
Tak 

 

84.  
Możliwość pomiaru wartości ciśnienia OCŻ mierzonego zawsze 
na końcu wydechu celem minimalizacji wpływu oddychania na 
wartość ciśnienia  

Tak 

 

85.  
Pomiar kapnografii u pacjentów zaintubowanych w strumieniu 
głównym z prezentacją cyfrową i krzywej kapnograficznej na 
ekranie monitora. 

Tak 

 

86.  Pomiar kapnografii u pacjentów niezaintubowanych w strumieniu 
głównym lub bocznym 

Tak 
 

87.  

Pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji 
przezpłucnej w postaci modułu zasilanego i obsługiwanego  
z poziomu kardiomonitora – realizacja pomiaru min. 2 moduły na 
całość  
Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.:  
ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, 
GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF.  
Pomiar możliwy na każdym stanowisku 

Tak 

 

88.  Możliwość pomiaru saturacji krwi żylnej ScvO2  po podłączeniu 
czujnika pomiarowego  

Tak 
 

89.  
pomiar ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze 
krzywej ciśnienia -  jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za 
pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu 
monitora pacjenta. Realizacja pomiaru na min. 2 stanowiskach  

Tak 

 

90.  
Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię 
sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci 
wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań 

Tak  
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przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej 
terapii 

91.  Możliwość rozbudowy i pomiar NMT  Tak 
 

92.  

Możliwość rozbudowy pomiar EEG. 
Monitorowanie min.4 kanałów EEG jednocześnie z użyciem 
elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego 
rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar  i prezentacja 
co najmniej :SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, 
%Beta 

Tak  

 

93.  Możliwość rozbudowy pomiar EEG. 
Monitorowanie min.8  kanałów EEG  

Tak/nie 
 

94.  
Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z 
respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia  min.  5 
różnych producentów respiratorów. 

Tak podać 

 

95.  Akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego 
monitorami pacjenta serii BSM 3000  

Tak 
 

Wyposażenie : 

96.  

- Kabel EKG x 8 szt. 
- EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 8 szt. 
- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 8 
szt. 
- wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 8 
- mankiety wielorazowe duży oraz standard x 8 szt.  
- czujnik temperatury powierzchniowej lub głębokiej x 8 szt. 
- wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec 
typu klips x 8 szt. 
- adapter do pomiaru IBP  x 16 szt.  
- czujnik pomiarowy do CO2 wraz z niezbędnym 
oprzyrządowaniem do realizacji pomiaru x 8 szt.  
- adaptery do pomiaru CO2 dla zaintubowanych min. 240 szt.  
- adaptery/linie pomiarowe do pomiaru CO2 dla 
niezaintubowanych min. 240 szt.  
- moduł hemodynamiczny wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
do realizacji pomiaru metodą PiCCO oraz metodą przy użyciu 
jednego dostępu naczyniowego x 2  lub alternatywnie moduł do 
realizacji PiCCO x 2szt. oraz moduł do realizacji pomiaru z 
jednego dostępu naczyniowego x 2szt.  
- każde stanowisko wyposażone w mocowanie do ściany wraz z 
koszem na akcesoria wraz z dedykowanym 
uchwytem/ramą/rakiem do mocowania modułu/ów 
hemodynamicznego/ych  

Tak 
Podać 

 

Centrala monitorująca 1 szt 

97.  
Centrala wyposażona w pojedynczy ekran typu LCD-TFT, 
kolorowy, min. 23,5”. Rozdzielczość wyświetlania min. 
1920x1200. 

Tak  

98.  
Wyświetlanie min.  stanowisk/ekran Ilość jednocześnie 
wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego 
stanowiska: min. 2 krzywe  

TAK, podać  

99.  Centrala przygotowana do monitorowania min. 8 stanowisk 
pacjenta z możliwością dalszej rozbudowy 

TAK, podać  

100.  Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci 
Tak  

101.  

Centrala obsługuje tzw. „koncepcję transportu„ – urządzenie 
samoistnie rozpoznaje przeniesienie pacjenta, przy użyciu 
modułu transportowego, na inne stanowisko monitorowania i 
automatycznie dokonuje jego transferu pacjenta wewnątrz 
własnego oprogramowania (łącznie z pamięcią danych pacjenta, 
pamięcią danych pomiarowych – trendów, funkcji „holterowskiej”, 
raportów z 12 odprowadzeniowego EKG). 

Tak  

102.  Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali. 
Tak  

103.  Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. 
Tak  
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104.  Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 [h] 
Tak  

105.  
Archiwizacja zapisu holterowskiego min. 6 krzywych 
dynamicznych z min 120 godzin (nie tylko EKG) z każdego 
monitorowanego stanowiska. 

Tak  

106.  Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii. 
Tak  

107.  

synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, 
graficznymi i funkcją holterowską, tj. zaznaczone zdarzenie na 
jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy 
przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali 
czasu 

Tak  

108.  
Funkcja ponownego przyjęcia wcześniej wypisanego pacjenta 
wraz z wszystkimi zapisanymi danymi monitorowania, bez 
konieczności ponownego wprowadzania jego danych 
demograficznych. 

Tak  

109.  
Funkcja zawieszenia monitorowania wraz z „licznikiem”, który 
aktywuje alarm, gdy w określonym przez użytkownika czasie nie 
zostanie wznowione monitorowanie pacjenta. 

Tak  

110.  Interpretacja, analiza 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami 
Tak  

111.  Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – 
oprogramowanie w języku polskim 

TAK, podać  

112.  Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 
stopnie 

TAK, podać  

113.  Historia alarmów, min. 1000 na pacjenta 
Tak  

114.  Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami 
stacjonarnymi 

Tak  

115.  Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz 
pomiędzy monitorami 

Tak  

116.  Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz 
pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali 

Tak  

117.  Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość 
regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych 

Tak  

118.  Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z 
monitora centralnego 

Tak  

119.  
Funkcja pozwalająca na ręczny pomiar punktów krzywej EKG tj. 
R-R, P-R, QRS width, Q 
Width, Q-T, QTc, ST, Q Height, P-Q. 

Tak  

120.  Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych 
Tak  

121.  Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi 
monitorami 

Tak   

122.  Ekrany poglądowe zamontowane w pokoju lekarskim 
przedstawiające ekrany z obu central  

Tak  

123.  Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami 
telemetrycznymi. 

Tak  

124.  
System monitorowania lub centrala monitorowania wyposażona w 
 sprzęt (hardware) i oprogramowanie (software) do obsługi 
komunikacji w standardzie HL7. Obsługa min. protokołu ADT 

Tak  

125.  

Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz 
krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych 
- stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z 
monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia 
monitora centralnego. 

Tak  

126.  Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali. 
Tak  

127.  Okres gwarancji min. 24 miesiące. Tak  

128.  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie 
Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. 

Tak  

129.  Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów 
w danym okresie czasu. 

Tak  

130.  Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym 
wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt 

Tak  
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wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). 

131.  
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z 

instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w 
zakresie eksploatacji i obsługi. 

Tak  

Eksploatacja urządzenia 

132.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykazu wraz 
numerem ref: odprowadzeń pacjenta, adapterów, końcówek 
roboczych, płynów kalibracyjnych, elektrod, podkładów do 
elektrod, drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, 
czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, igieł 
insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, przepustnic, 
nakładek, testów, ustników, oraz wszelkiego rodzaju elementów 
nie wymienionych powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w 
trakcie eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy danym 
sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z oferowanym sprzętem. 

Tak 

 

133.  Zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych (rzutu serca) 
– 7 zestawów. 

Tak  

134.  Termin dostawy max. 84 dni. Tak  

 
 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 84 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 10   

X 
Sprzęt do dezynfekcji powierzchni 

suchą mgłą – 3 szt.  
   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Sprzęt do dezynfekcji powierzchni suchą mgłą – 
Fumigator. 

Podać model i 
typ  

5.  Przenośne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń 
metodą zamgławiania. 

Tak 

 

6.  
Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze 
sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez 
producenta. 

Tak 

 

7.  Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie 
wcześniej niż 2018. 

Tak 

 

8.  Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz 

Tak 
 

9.  
Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór 
kubatury dezynfekowanego pomieszczenia w 
zakresie od 10 do 1000m3 

Tak 

 

10.  Waga maksymalnie 6,2 kg. 

Tak 
 

11.  Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa 
sztucznego 

Tak 

 

12.  
Kompatybilny środek dezynfekcyjny oparty na 6 % 
nadtlenku wodoru + kationach srebra, o zapachu 
miętowym. 

Tak 

 

13.  Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l 
butelkach. 

Tak 

 

14.  Urządzenie rozpraszające środek w postaci 
mikrokropelek do 5 mikronów. 

Tak 

 

15.  Środek nietoksyczny, niekorozyjny, 
biodegradowalny w 99,9%. 

Tak 

 

16.  Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM. 

Tak 
 

17.  Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s. 

Tak 
 

18.  Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą 
przenoszenie. 

Tak 

 



 
Projekt pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji 

celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

______________________________________________________________________________ 

58 

19.  Urządzenie automatycznie wyłączające się po 
etapie dyfuzji środka. 

Tak 

 

20.  
Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. 
Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z 
normą NFT 72-281 (2014). 

Tak 

 

21.  Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi. 

Tak 
 

22.  Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za 
pomocą łącza mini USB. 

Tak 

 

23.  Zapis do pliku daty i czasu rozpoczęcia oraz 
zakończenia dezynfekcji. 

Tak 

 

24.  Wymiary max. 300mm x 342mm x 494mm ± 30mm. 

Tak 
 

25.  Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu 
startu. 

Tak 

 

26.  
Możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego 
węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów 
wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych. 

Tak 

 

27.  Gwarancja 24 m-ce. 

Tak 
 

28.  Dokument CE. 

Tak 
 

29.  Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. 

Tak 

 

30.  

Preparat do dezynfekcji pomieszczeń metodą 
zamgławiania. Gotowy do użycia roztwór wodny do 
dezynfekcji w nadzwyczajnych sytuacjach oparty na 
12% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra 
45l. 

Tak  

31.  Termin dostawy max. 84 dni Tak  

32.  
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

Tak  

33.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

34.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  
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Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 84 dni 

termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 
dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 11   

XI 
Myjnia dezynfekcyjna do kaczek 

i basenów – 1 szt. 
  

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 
2020 Tak 

 

5.  

Rama, komora oraz elementy funkcjonalne 
wykonane ze stali kwasoodpornej klasy 
AISI304 lub lepszej bez elementów 
plastikowych. Tak 

 

6.  
Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, 
wykonana z jednego elementu w postaci leja  
z pochyleniem sufitu. Tak 

 

7.  

Maksymalne wymiary urządzenia: 
Wysokość: 1650 mm 
Szerokość: 550 mm 
Głębokość: 500 mm Tak 

 

8.  
Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i 
jeden „basen” lub trzy kaczki Tak 

 

9.  
Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące 
załadunek na ergonomicznej wysokości.  Tak 

 

10.  Drzwi komory otwierane automatycznie. Tak  

11.  

System mycia składający się z ramienia 
myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych 
oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 
obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom 
mycia.  Tak 

 

12.  Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc 
Elementów grzejnych – min. 4,5 kW Tak 

 

13.  

Dwie pompy dozujące środki chemiczne 
(detergent i odkamieniacz) z możliwością 
nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu 
sterowania, dla każdego programu oddzielnie Tak 

 

14.  

Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji 
dostępne bezpośrednio z panelu sterowania 
(za pomocą trzech oddzielnych klawiszy 
funkcyjnych) – program krótki, standardowy, 
intensywny Tak 

 

15.  
Możliwość modyfikowania programów 
myjących przez użytkownika, dostęp do 
modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. Tak 

 

16.  Nastawialna temperatura dezynfekcji – 
standard pracy przy 93°C Tak 

 

17.  
Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny 
przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze 
strony użytkownika Tak 

 

18.  Blokada drzwi podczas trwania cyklu Tak  
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19.  Zabezpieczenie przed zalaniem Tak  

20.  

Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w 
języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. 
typ programu, wartość A0, temperatura w 
komorze, aktualna faza cyklu) Tak 

 

21.  Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i 
awariach Tak 

 

22.  Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W Tak  

23.  Wydajność pompy min. 200l/min Tak  

24.  Samo-dezynfekcja urządzenia poprzez 
wszystkie dysze natryskowe Tak 

 

25.  Wbudowana wytwornica pary Tak  

26.  
Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 
dB Tak 

 

27.  Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” Tak  

28.  Odpływ Ø 110 mm Tak  

29.  Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, 
całkowita moc urządzenia <5,5 kW Tak 

 

30.  
Urządzenie posiadające certyfikat CE Tak 

 

31.  Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-
1/-3 Tak 

 

32.  

Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną 
skutecznością eliminacji Clostridium difficile. 
Załączyć dokument akredytowanej niezależnej 
instytucji badawczej potwierdzający 
skuteczność procesu myjni wobec sporów 
Clostridium difficile. Tak 

 

33.  
Kopia deklaracji zgodności CE, potwierdzające, 
że oferowany wyrób  oznakowany jest znakiem 
CE - dołączyć do oferty Tak 

 

34.  Środek chemiczny myjący 10 sztuk po 5L 
Środek okamieniający  10 sztuk po 5L Tak 

 

Gwarancja i Serwis 

35.  
Okres gwarancji  min. 24 miesiące Tak 

 

36.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski Tak  

37.  
Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 

24 godziny    

38.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie 
gwarancji w tym wymagane przez producenta 
przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy 
(wraz  
z materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

39.  

W ramach wynagrodzenia dostawa  
i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, 
oraz przeszkolenie personelu medycznego 
w zakresie eksploatacji 
 i obsługi. 

Tak  
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Eksploatacja urządzenia 

40.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, 
adapterów, końcówek roboczych, płynów 
kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, 
drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, 
czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, 
igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, 
przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz 
wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych 
powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie 
eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy 
danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z 
oferowanym sprzętem. 

Tak 

 

41.  Termin dostawy max. 28 dni. 
Tak 

 

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 28 dni 

termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 28 
dni - 0 pkt 
termin dostawy od 21 dni do 14 dni -  10 pkt 
termin dostawy poniżej 14 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 12   

 XII 
Wózek odizolowany do przewozu chorych – 
1 szt. 

   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Wózek wyposażony w komorę do bezpiecznej 
izolacji i transferu pacjentów zakaźnych. 

Podać model 
i typ 

 

5.  Konstrukcja wózka  – metalowa malowana 
proszkowo  

Tak  

6.  Długość 2020 mm ( +/- 50 mm )  
Tak  

7.  Szerokość 750 mm ( +/- 50 mm )  
Tak  

8.  Wymiary leża : 1950 x 580 mm ( +/- 20 mm )  
Tak  

9.  
Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie 
od 560 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą 
obustronnej dźwigni nożnej  

Tak  

10.  
Reg. Pozycji Trendelenburga 18st. ( +/- 2) i anty – 
Trendelenburga 10st. ( +/- 2) Za pomocą sprężyny 
gazowej z blokadą. Regulacja dokonywana od strony 
nóg pacjenta 

Tak  

11.  Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym 
materacem o gr. min. 30 mm  

Tak,  

12.  Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 
krążków odbojowych  

Tak  

13.  Krążki odbojowe jednoosiowe w każdym narożniku o 
średnicy 10cm 

Tak  

14.  Wózek wyposażony w chromowane lub aluminiowe 
barierki boczne  

TAK, podać  

15.  Barierki Boczne składające się z dwóch poprzeczek 
Tak  

16.  
Wózek wyposażony w dwa chromowane uchwyty do 
prowadzenia będące jednocześnie szczytami wózka. 
Szczyty bez wstawek tworzywowych 

Tak  

17.  Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą 
sprężyny gazowej  

Tak  

18.  Pod leżem tunel na kasetę RTG  
Tak  

19.  Podstawa z metalowym koszem na podręczne 
rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem  

Tak  

20.  Bezpieczne obciążenie min. 170 kg 
TAK, podać  

21.  
4 koła jezdne o średnicy 150 mm, wykonane z 
tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie 
blokady oznaczony kolorystycznie. 

Tak  

22.  Możliwość zamontowania zamiast szczytu półki na 
aparaturę medyczną w nogach pacjenta  

Tak  

23.  Możliwość montażu statywu kroplówki w dwóch 
narożnikach od strony głowy 

Tak  

24.  Materac w kolorze czarnym, o wymiarach 
1900x580x40. 

Tak  

Komora izolacyjna  

25.  
Komora izolacyjna wyposażona we własny 
system filtracyjny z ujemnym ciśnieniem 
powietrza aby zapewnić maksymalną ochronę i 
bezpieczeństwo zarówno zakażonej 

Tak  
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osobie/skażonemu obiektowi oraz personelowi 
pracującemu z komorą.  

26.  Komora wielokrotnego użytku - podlegająca 
dekontaminacji  i wymianie filtrów  

Tak  

27.  
Pokrycie komory wykonane ze specjalnej powłoki 

TPU i wzmocnione masztami z tworzywa ABS, 

umieszczonymi po każdej stronie konstrukcji. 

Tak  

28.  

Komora wyposażona w: 10 zintegrowanych portów 

rękawicowych umiejscowionych na trzech stronach 

komory oraz dwa porty operacyjne, dla zestawów 

infuzyjnych i innej aparatury medycznej. 

Tak  

29.  Urządzenie wyposażone w 4  filtry HEPA  o 
wydajności  99.999% dla cząstek 0.3µm  

Tak  

30.  Przepływ powietrza w komorze izolacyjnej 67 m3/h 
(+/- 10%) 

TAK, podać  

31.  Uzyskanie podciśnienia w komorze do -15Pa w 2 
minuty po włączeniu urządzenia 

Tak  

32.  Możliwość pracy komory na zasilaniu 
akumulatorowym do  min. 8  godzin  

TAK, podać  

33.  
Alarm dźwiękowy i wizualny w razie 
nieodpowiedniego ciśnienia wewnątrz komory lub 
niskiego poziomu energii. 

Tak  

34.  Max. wymiary komory izolacyjnej: 1900x680x500 ( dł. 
x szer. x wys.) 

TAK, podać  

35.  Waga brutto komory izolacyjnej: max. 20 kg    

36.  
Nośność komory izolacyjnej 150 kg (+/- 
2 kg) TAK, podać  

37.   Zasilanie komory: sieciowe i bateryjne- AC 220V/ 

110V±10%, 50Hz/60Hz ,  Zasilacz:DC12V 
Tak  

 Gwarancja i Serwis 

38.  
Okres gwarancji min. 24 miesiące 

Tak  

39.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

TAK podać  

40.  Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

TAK, podać  

41.  
Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

42.  
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

43.  
Termin dostawy max. do 70 dni. 

Tak 
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Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. do 70 dni  
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 70 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 63 dni do 56 dni - 10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane 
podać, opisać 

 Pakiet nr 13   

XIII 
Urządzenie do dezynfekcji lampami 

UV wraz z osprzętem – 2 szt. 
   

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Urządzenie do dezynfekcji lampami UV wraz z 

osprzętem 
Tak, podać 

 

5.  

Zintegrowany, przenośny system do miejscowej 
dezynfekcji przeprowadzanej za pomocą trzech 
połączonych przegubowo lamp emitujących światło 
ultrafioletowe (UVC) zasilany prądem ze 
standardowego gniazda prądu.  

Tak  

6.  
Urządzenie przenośne posiadające rękojeść oraz 
kółka do przemieszcza z możliwością blokady 

Tak  

7.  
Automatyczne zatrzymanie procesu dezynfekcji w 
przypadku wejścia osób w obszar dezynfekcji 
(czujniki ruchu na podczerwień i akcelerometr ) 

Tak  

8.  
Możliwość kontynuacji cyklu po zaniknięciu ruchu i 
wciśnięcia przycisku start.  

Tak  

9.  
Maksymalny czas pojedynczego procesu nie 
dłuższy niż 10 min 

Tak  

10.  
Możliwość zmiany automatycznego ustawienia 
czasu trwania procesu dezynfekcji 

Tak  

11.  

Stały monitoring obciążenia wejściowego UVC, 
potwierdzający uzyskanie odpowiedniego 
natężenie UVC do przeprowadzania dezynfekcji z 
funkcją automatycznego wyłączenia się w 
przypadku, gdy natężenie to nie zostanie 
osiągnięte. 

Tak  

12.  

Samoistne sprawdzanie działania systemowego 
układu sterowania bezpieczeństwem w celu 
zweryfikowania poprawności pracy wszystkich 
czujników zabezpieczających. 

Tak  

13.  

 Możliwość ustawienia lamp emitujących pod 
dowolnym kątem, w celu dostarczenia większej 
dawki promieniowania UV co skraca proces i 
zwiększa skuteczność. 

Tak  

14.  
Mobilny panel sterujący umożliwiające sterowanie 
procesem promieniowania z zewnątrz ( z poza 
dezynfekowanego pomieszczenia) 

Tak  

15.  
Wyświetlane komunikaty na panelu sterującym 
dotyczące zasilania, gotowości do pracy, trwania 
procesu, zakończenia procesu lub jego przerwania. 

Tak  

16.  Zestaw lamp uvc gwarantujący min. 600 h pracy  
Tak  

17.  

Wskaźnik zużycia lamp UVC na panelu sterowania 
informujący o właściwej ich pracy / potrzebie 
wymiany w ciągu następnych kilkunastu godzin 
pracy / zużyciu 

Tak  

18.  Wymienne lampy UVC, które użytkownik może 
wymienić bez konieczności zastosowania narzędzi. 

Tak  

19.  Parametry techniczne 
20.  Waga urządzenia poniżej 20 kg. Tak  
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21.  Rozmiary urządzenia w zakresie 38 cm x 112 cm Tak  

22.  
Kabel zasilający o długości minimum 4 m. 

Tak  

23.  Aplikowana dawka promieniowania > 75 mj przy 2', 
180 sekund 

Tak  

24.  
Długość fali promieniowania 
elektromagnetycznego w zakresie 100–280 nm. 

Tak  

25.  
Poziom hałasu - znikoma wartość db. 

Tak  

26.  Zasilanie 200–240 V Tak  

27.  
Niski pobór prądu do 4 Amperów 

Tak  

28.  

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy europejskiej 
MDD 93/42/EEC i ograniczenia klasy A normy 
IEC60601-1-2. Spełnia również wymogi IEC/EN/UL 
61010-1 i posiada certyfikat CAN/CSA Std C22.2, 
Nos. 61010-1. 

Tak  

29.  
Klasyfikacja: wyrób medyczny 

Tak  

30.  Zakres temperatur i wilgotności    

31.  
Zakres temperatury roboczej od 4 do 30 st. C. 

Tak  

32.  Zakres wilgotności od 20 do 80%. Tak  

33.  Oddziaływanie na środowisko 
  

34.  Brak generowania ozonu Tak  

35.  Emisyjność i odporność elektromagnetyczna    

36.  Badanie emisji fal radiowych CISPR 11 - klasa A 
Tak  

37.  
Badanie emisji harmonicznych zgodne z IEC 
61000-3-2 - klasa A 

Tak  

38.  Spełnienie wymogów  wahania napięcia/emisji 
migotania zgodne z IEC 61000-3-3 

Tak  

39.  
Badanie wyładowań elektrostatycznych (ESD z 
ang. Electrostatic Discharge) 
zgodne z IEC 61000-4-2 na poziomie do 8 kv. 

Tak  

40.  
Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia 
przejściowe zgodne z IEC 61000-4-4 na poziomie 
do 2kv 

Tak  

41.  
Badanie przepięć zgodne z IEC 61000-4- 5 na 
pzoiomie do 2 kv 

Tak  

42.  

Badanie spadów i krótkich zakłóceń napięcia oraz 
wahań napięcia wejściowej sieci zasilania zgodne 
z IEC 61000-4-11 potwierdzające możliwość 
podłączenia do  standardowej sieci zasilania. 

Tak 

 

43.  Badanie (50/60 Hz) pola magnetycznego zgodne z 
IEC 61000-4-8 - poziom 3 A/m 

Tak 
 

44.  Gwarancja i Serwis 

45.  
Okres gwarancji minimum 24 miesięcy na 
urządzenie 

Tak 
 

46.  Okres gwarancji na lampy UVC - 6000 h pracy   

47.  
Bezpłatny przegląd gwarancyjny co 12 m-cy 
łącznie z wymianą baterii zasilającej w razie 
potrzeby. 

Tak  

48.  
Maksymalny czas reakcji serwisu na zgłoszenie  - 
48 godzin w dni robocze 

Tak  

49.  
Zapewnienie urządzenia zastępczego na czas 
naprawy 

Tak 
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50.  
Gwarantowany okres dostępności części 
wymienialnych - min. 10 lat 

Tak 
 

51.  
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

52.  Termin dostawy max. do 70 dni. Tak  

 
 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. do 70 dni  
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 70 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 63 dni do 56 dni - 10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
 i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 14   

XIV Autoklaw parowy 1 szt.    

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Autoklaw parowy - o pojemności 4 jednostek wsadu 

wraz z wyposażeniem 
Tak, podać  

5.  
Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 
minimum 2019 

Tak  

6.  

Komora przelotowa prostopadłościenna, 
dwudrzwiowa pozioma pojemność 4 jedn. wsadu 
zgodnie z PN EN 285/EN 285: 

− łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr 
drenu, 

− powierzchnia wewnętrzna gładka poddana 
procesowi kuleczkowania w celu zwiększenia 
powierzchni oddawania ciepła do materiału (nie 
dopuszcza komory z elektropolerowanym 
wnętrzem komory ze względu na ograniczone 
przekazywanie ciepła do sterylizowanego 
materiału).  

Tak  

7.  
Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą 
serwisową maksymalnie 1000 mm. 

Tak  

8.  

Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie 
ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 
(AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie 
wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 
1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora 
wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 
1.4404 (AISI316L). Wszystkie połączenia wykonane 
orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza się połączeń 
elastycznych). Dopuszcza się wykonanie 
fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z 
materiałów innych odpornych na korozję. 

Tak  

9.  
Wejście do komory sterylizacyjnej o wymiarach z 
przedziału: 640-660, 640-660, (wysokość [mm], 
szerokość [mm],) 

Tak  

10.  Głębokość komory sterylizacyjnej 700-720 [mm] Tak  

11.  Objętość komory nie przekraczająca 300 litrów. Tak  

12.  Grubość ściany komory 5 mm. Tak  

13.  
Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800 
mm. 

Tak  

14.  

Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający 
kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej 
wykonany ze stali co najmniej klasy  1.4404 
(AISI316L). 

Tak  

15.  

Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: 

− napędzane elektrycznie, 

− wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich 
otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego 
wyjęcia sterylizowanych materiałów, 

− wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające 

Tak  
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zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór, 

− blokowane w trakcie trwania procesu, 

− z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi 
wyładunkowych dla programów testowych oraz z 
błędem), 

− zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem 
drzwi komory po stronie załadowczej i 
rozładowczej, 

− wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe 
położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, 
kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu 
zwiększenie bezpieczeństwa. 

16.  Sterownik mikroprocesorowy. Tak  

17.  

Dotykowy panel sterowania z kolorowym 
wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 
cali po stronie załadowczej (nie dopuszcza się 
przycisków membranowych). Wyświetlanie 
informacji o aktualnym etapie procesu oraz 
informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze 
sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i 
graficznej. 
Wszystkie opisy na panelach operatora w języku 
polskim. 

Tak  

18.  

Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem po 
stronie wyładowczej informujący o:  

− stanie programu, 

− stanie alarmowym. 
Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz 
komory przez cały czas pracy sterylizatora. 

Tak  

19.  

Czytelny, graficzny wskaźnik postępu procesu 
umieszczony poza obszarem panelu sterującego 
informujący o postępie cyklu (dwa wskaźniki, jeden 
po stronie załadowczej drugi po stronie 
rozładowczej).  

Tak  

20.  

Drukarka, wyświetlacz po stronie załadowczej oraz 
wyładowczej, zlokalizowane obok linii komory 
sterylizacyjnej (nie dopuszcza się lokalizacji 
wyświetlacza bezpośrednio ponad komorą ze 
względu na oddziaływanie cieplne z komory) 

Tak  

21.  
Panel sterowania po stronie załadowczej i 
wyładowczej. 

Tak  

22.  

Rejestracja istotnych parametrów procesu - 
wbudowana drukarka po stronie załadowczej 
sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na 
wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie 
drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie 
wymaganiami normy PN EN 285.   

Tak  

23.  Program testujący Bowie & Dick.  Tak  

24.  Program testu próżniowego.  Tak  

25.  Program rozgrzewający. Tak  

26.  

Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 
programów) w tym program do sterylizacji zestawów 
narzędziowych w kontenerach oraz program 
przystosowany do ciężkiego załadunku (suszenie 
pulsacyjne). Sterylizator musi umożliwiać 
przeprowadzenie prawidłowego procesu przy 
pełnym załadunku komory dla zestawów o wadze 
nie mniejszej niż 7kg/1STE w programach 
standardowych oraz 15kg/1STE w programie do 
załadunku ciężkiego. Informacje o programach 
potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia. 
Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo 
procesu – programu zwalidowane przez producenta 

TAK  
(załączyć 

fragment z 
oryginalnej 

instrukcji obsługi) 
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urządzenia. Czas trwania programu nie 
przekraczający 65 minut  

27.  

Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 
pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w 
celu skutecznego usunięcia powietrza oraz 
wygrzania materiału. 

Tak  

28.  

Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z 
panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła 
dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych 
przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia 
zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu 
(minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny 
szpitala, autoryzowany serwis). 

Tak  

29.  
Książka serwisowa w sterowniku urządzenia 
ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. 

Tak  

30.  
Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna 
zakończenia procesu. 

Tak  

31.  
Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie 
procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. 

Tak  

32.  
Możliwość zaprogramowania uruchomienia 
urządzenia o zadanej godzinie. 

Tak  

33.  

Sterylizator wyposażony w automatyczny program 
serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po 
wprowadzeniu hasła, pozwalający na wymianę 
uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne 
„wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla 
każdej ze stron sterylizatora. 

Tak  

34.  
Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość 
współpracy ze wspólnym systemem komputerowej 
ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. 

Tak  

35.  
Urządzenie wyposażone w złącze i oprogramowanie 
umożliwiające zdalny dostęp serwisowy za 
pośrednictwem łącza internetowego. 

Tak  

36.  

Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą 
mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej 
pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie 
elektrycznym. Pompa próżniowa wyposażona w 
dodatkowy niezależny inżektor powietrzny 
wzmacniający działanie pompy i zmniejszający 
zużycie wody. 

Tak  

37.  Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. Tak  

38.  

Fabryczne zabezpieczenia zaworami 
bezpieczeństwa wszystkich zbiorników 
ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, 
wytwornica, inne). 

Tak  

39.  

Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami  braku 
sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody 
do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia 
procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu 
sterownika. 

Tak  

40.  
Sterylizator wyposażony we wbudowany układ 
redukujący zużycie wody przez pompę próżniową.  

Tak  

41.  
Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym 
powietrzem. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 
3500 cykli. 

Tak 
 

42.  
Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania 
urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. Tak 

 

43.  
Producent posiada wdrożony system jakości ISO 
9001 lub równoważny. 

Tak 
(załączyć 

potwierdzenie) 

 

44.  
Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
ciśnieniowych 2014/68/UE dla elementów 
ciśnieniowych oferowanego urządzenia. 

Tak 
(załączyć 

potwierdzenie) 

 

45.  Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora Tak  
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zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja 
umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności 
walidacyjnych przewidzianych w PN - EN 554 / EN 
554 lub EN ISO 17665. 

(załączyć 
potwierdzenie) 

46.  

Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do 
kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki 
ściekowej ( brak możliwości rozwijania się 
drobnoustrojów). 

Tak 

 

47.  
Urządzenie posadowione bezpośrednio na 
posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień 
lub cokołów pod urządzenie). 

Tak 
 

48.  Hałas podczas pracy mniejszy równy 65dB(A). Tak  

49.  
Trzy instrukcje obsługi wydane przez producenta 
urządzenia: 
-instrukcja obsługi (użytkownika) 

Tak 
 

50.  

Wbudowana w sterylizator niezależna wytwornica 
pary: 

− wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody 
dejonizowanej (o parametrach zgodnych  z PN-
EN 285 lub normą równoważną), 

− automatyczne odgazowywanie wody zasilającej 
wytwornicę pary w celu usunięcia gazów 
niekondensujących poprzez podgrzewanie wody 
zasilającej, 

− automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary 
(odmulanie), 

− sterowane przez sterownik niezależny od 
sterownika sterylizatora, 

− wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik 
poziomu wody. 

Tak 

 

51.  
Kosz wsadowy w postaci systemu półkowego z 
wysuwem na 50% głębokości komory na każdej ze 
stron 

Tak 
 

52.  

Możliwość zastosowania systemu wózków 
wsadowych i transportowych, kompatybilnych z 
komorą sterylizacyjną oraz systemem dokowania 
posiadanym przez Zamawiającego (tj. 
sterylizatorem: MSTV 6-6-6VS2, BELIMED-rok 
produkcji 2013) 

Tak 

 

53.  Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak  

54.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

TAK podać 
 

55.  
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

TAK, podać 
 

56.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak 

 

57.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

58.  Termin dostawy max. 84 dni Tak  
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Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 84 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne 
 i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, 
opisać 

 Pakiet nr 15   

XV Myjnia dezynfektor - 1 szt.    

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Myjnia dezynfektor - przelotowa o pojemności 

minimum 12 tac 
Tak, podać  

5.  Urządzenie fabrycznie nowe  Tak  

6.  Komora przelotowa, dwudrzwiowa.  Tak  

7.  
Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik 
do za/rozładunku komory. 

Tak  

8.  
Ergonomiczna wysokość stolika do za/rozładunku 
myjni - dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi 
– 700÷900 mm.  

Tak  

9.  

Szerokość myjni maksymalnie 70cm (konstrukcja 
urządzenie nie wymagająca dostępu serwisowego 
bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca 
wysuwania urządzenia na czas dokonywania 
napraw serwisowych). 

Tak 
  

10.  
Pojemność komory (minimalna): 

− 12 tac narzędziowych o wym. zgodnych ze 
standardem DIN 1/1. 

Tak  

11.  

Możliwość zastosowania posiadanego przez 
zamawiającego 12 tacowego wózka od myjni 
dezynfektora BELIMED WD200 – zagwarantowanie 
kompatybilności 

Tak  

12.  
Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi 
chirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego. 

Tak  

13.  
Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy 
grzewczej komory min. 18kW. 

Tak  

14.  
Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona 
spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), 
obudowa – wykonanie ze stali kwasoodpornej.  

Tak  

15.  
Wlot wody zimniej, ciepłej i uzdatnionej w górnej 
części komory.  

Tak  

16.  
Możliwość umieszczania w myjni narzędzi bez 
poprzedzenia wstępnym procesem mycia 

Tak  

17.  

System anty-pianowy zabezpieczający pracę 
urządzenia w przypadku pojawienia się piany w 
komorze myjącej. Automatyczne uruchomienie 
dodatkowych płukań (bez ingerencji użytkownika 
oraz zatrzymania programu) mających za zadanie 
skuteczne usunięcie środków pieniących lub 
pozostałości krwi na narzędziach. 

Tak  

18.  Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną. Tak  

19.  

Spust wody z myjni po fazie procesu przy 
zastosowaniu  zaworu spustowego o przekroju 
minimum 40 mm (nie dopuszcza się pompy 
spustowej ze względu na zbyt długi czas 
opróżniania po każdej fazie mycia oraz koniczność 
serwisowania). 

Tak  
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20.  

Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu 
ciśnienia w układzie mycia: 

− wydajność pompy min 600 l/min, 

− monitoring ciśnienia za pompą myjącą, 

− wirnik pompy myjącej wykonany ze stali 
kwasoodpornej, 

− pompa oraz całość układu orurowania 
opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu 
poprzez zawór spustowy. 

Tak  

21.  
Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu 
ciśnienia w układzie mycia: 

− wydajność pompy 600-900 l/min 5pkt. 

Tak  

22.  

Trzy pompy detergentu każda z możliwością 
nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu 
sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego 
programu zawartego w sterowniku oddzielnie. 
Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą 
przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. 
Myjnia powinna utrzymywać stałe stężenie 
roztworów roboczych niezależnie od wielkości 
załadunku komory. 

Tak  

23.  
Kontrola poziomu dozowanych środków 
chemicznych w zbiornikach. 

Tak  

24.  
Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą 
sterownika mikroprocesorowego. 

Tak  

25.  

Sterownik wyposażony w złącze 485 oraz 232. 
Możliwość współpracy ze wspólnym systemem 
komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi 
do którego mogą zostać podłączone oferowane 
myjnie i sterylizatory. 

Tak  

26.  
Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez 
potrzeby ingerencji ze strony użytkownika.  

Tak  

27.  
Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę 
membranową lub panel dotykowy. 

Tak  

28.  

Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, 
na którym może być prezentowane nie mniej niż 40 
znaków graficznych (dotyczy strony załadowczej 
oraz rozładowczej). Informacja po stronie 
załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do 
końca procesu. 

Tak  

29.  
Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę 
parametrów procesu (drukarka po stronie 
rozładowczej). 

Tak  

30.  
Programowalna książka serwisowa w sterowniku 
(informacja o potrzebie wykonania przeglądu 
technicznego). 

Tak  

31.  
Komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze  
w języku polskim w postaci tekstowej.  

Tak  

32.  
Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów  
w postaci kodu.  

Tak  

33.  
Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C  
i termiczno-chemicznej w 55 st. C. 

Tak  

34.  

Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej 
A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie 
z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania 
procesem dezynfekcji wg zadanej wartości A0 
(zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu 
zadanej wartości A0). 

Tak  

35.  

Liczba programów mycia –dezynfekcji minimum 12 
w tym nie mniej niż 6 wybieranych za pomocą 
sześciu różnych klawiszy klawiatury lub ekranu 
dotykowego sterownika.  

Tak  

36.  
Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, 
zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne myjni 

Tak  
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dezynfektora w temperaturze minimum 93 st. C 
uruchamiany automatycznie w przypadku postoju 
urządzenia dłuższego niż 24 godziny. 

37.  

Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy 
temperatury w zakresie 55-130 st. C i czasu w 
zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego 
procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego 
minimum 320m3/h. Suszenie wsadu poprzez 
przyłącza wózka wsadowego. 

Tak  

38.  
Wydajność tłoczenia powietrza suszącego 320-500 
m3/h. 5pkt 

Tak  

39.  
Suszarka wyposażona w dwustopniowy system 
filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym 
drugi stopień filtr absolutny. 

Tak  

40.  Silniki suszarki bezszczotkowe. Tak  

41.  
Automatyczne monitorowanie różnicy ciśnień filtra 
jałowego – sygnalizacja stanu awaryjnego (np. 
zapchania filtra). 

Tak  

42.  

Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób 
higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i 
możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, 
klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za 
wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których 
mycie jest utrudnione).  

Tak 

 

43.  

Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej 
mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka 
wsadowego do sprzętu anestezjologicznego 
zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk 
z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za 
pomocą obwodu myjącego (dotyczy również 
wózków wsadowych). 

Tak 

 

44.  
Oświetlenie elektryczne wnętrza komory 
umożliwiające obserwację prawidłowości procesu 
mycia. 

Tak 
 

45.  

Przeszklone drzwi komory (nie mniej niż  95% 
powierzchni drzwi) - kontrola pracy ramion 
myjących.  Uszczelka drzwiowa dociskana do 
szklanej powierzchni drzwi. 

Tak 

 

46.  
System rozpoznawania wózków wsadowych z 
automatycznym wyborem programu w sterowniku 
urządzenia. 

Tak 
 

47.  
Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia 
wewnątrz urządzenia – minimum 4 pojemniki po 5 l 
każdy. 

Tak 
 

48.  

Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE 
przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE 
(oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, 
jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej). 

Tak 
(przedstawić) 

 

49.  
Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 
15883-1 oraz PN-EN 15883-2. 

Tak 
(przedstawić 
deklaracje 
producenta 

oraz 
potwierdzenie 

niezależnej 
jednostki 

certyfikującej) 

 

50.  

Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania 
specjalnych elementów montażowych lub 
konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna 
cokołowa. 

Tak 

 

51.  Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz. Tak  

52.  
Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe 
do poboru wody: 

Tak 
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− wody ciepłej, 

− wody zimnej, 

− wody demineralizowanej. 
Prędkość poboru wody minimum 40l/minutę. 

53.  Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak  

54.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

Tak podać 
 

55.  
Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

Tak, podać 
 

56.  

Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak 

 

57.  

W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak 

 

58.  Termin dostawy max. 84 dni Tak  

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry 
oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 84 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 84 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 77 dni do 56 dni -10 pkt 
termin dostawy poniżej 56 dni - 20 pkt 

 

 
 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 16   

 XVI Pompy infuzyjne – 10 szt.    

1.  Producent  Podać  

2.  Kraj pochodzenia  Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  Strzykawkowa pompa infuzyjna – umożliwiająca 
kalkulację dawki 

Podać model i 
typ 

 

5.  Programowana szybkość dawkowania w celu 
zmniejszenia ryzyka błędów przy obliczaniu dawki. 

Tak  

6.  Szeroki zakres przepływu 0,1–1200 ml/h i 
dokładność ±3% 

Tak, podać  

7.  Możliwość dostosowania do wszystkich protokołów 
podawania, łatwa i intuicyjna w użytkowaniu 

Tak  

8.  Samodzielnie stojące lub montowane na stojaku. 
 

Tak  

9.  Posiada min. 2 tryby ciśnienia i Dynamiczny System 
Ciśnienia. 

Tak  

10.  

Zakres szybkości przepływu: 
0,1–1200 ml/h  
- Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h  
- Regulacja co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h. 
Szybkość przepływu można ograniczać w zależności 
od leku. 

Tak  

11.  Dokładność regulacji szybkości przepływu 
±1% w mechanizmie : ±2% w strzykawkach. 

Tak, podać  

12.  Objętości strzykawek: 
5, 10, 20, 30/35, 50/60 cm3. 

Tak  

13.  Możliwość stosowania strzykawek różnych 
producentów. Typ strzykawki – min. 80 typów. 

Tak, podać  

14.  

Tryby wlewu 
• tryb w ml/h: 
• Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, 
μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, 
mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, 
mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, 
mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, 
mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, 
kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, 
mEq/kg/h. 
• Ustawienie rozcieńczenia:- jedn./ml lub - jedn./- ml. 
z dawką nasycającą lub bez. 
• Objętość lub dawka /jednostka czasu: 0,1–99,9 ml; 
00 h 01 – 96 h 00. 
• Limit objętości: 0,1–999 ml. 

TAK, podać  

15.  
Programowana objętość infuzji: (objętość/dawka 
wlewu) Objętość (min.) w zakresie: 0,1–999 ml / 
Dawka: 0,1–9999 jednostek 

Tak  

16.  3 tryby napełniania: obligatoryjny, nieobligatoryjny 
lub zalecany / Szybkość min.: 1200 ml/h. 

Tak  

17.  

Dawka uderzeniowa - Bolus 
• Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1200 ml/h  
• Bolus programowany (dawka lub objętość / czas): 
0,1–99,9 ml 
0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. 

Tak  

18.  Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności 
przerywania wlewu. 

Tak  

19.  
Dawka nasycająca z możliwością automatycznego 
obliczania szybkości: 
Dawka/czas: 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. 

Tak  
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20.  
Wlew końcowy - szybkość regulowana w zakresie 
min. 0,1–5 ml/h, wlew ciągły lub zatrzymanie 
podawania. 

Tak  

Dodatkowe funkcje:  

21.  

Szybki start: 
nieobligatoryjne napełnianie domyślnie ustawione w 
trybie szybkiego startu, jeżeli użytkownik nie 
zainicjuje napełniania przyciskiem bolusa, 
zapewniające szybsze osiągnięcie zaprogramowanej 
szybkości wlewu. 

Tak  

22.  
Pauza: 
programowalna w zakresie od 1 minuty do 24 godzin, 
regulacja skokowa co minutę. 

Tak  

23.  
Zapisywanie zdarzeń: w dzienniku danych min. 
1500 zdarzeń możliwych do zapisania w czasie 
rzeczywistym. 

Tak  

24.  
Historia przedstawiona w formie graficznej z 
uwzględnieniem: objętość/dawka wlewu, ciśnienie, 
szybkość przepływu. 

Tak  

25.  

Tryb nocny: zmniejsza się jasność ekranu. 
Opcjonalnie można wyłączyć dźwięk naciskania 
klawiszy. Tryb nocny: daje możliwość 
zaprogramowania w sposób manualny lub 
automatyczny w różnych ramach czasowych. 

Tak  

26.  
Profile pracy pompy: profil umożliwiający wlew 
bez wyświetlania nazw leków oraz możliwość 
skonfigurowania własnych profili użytkownika. 

Tak  

27.  

Dostępne min. dwa tryby ciśnienia mogące być 
aktywowane, dezaktywowane i regulowane.: 
zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – Zakres: 
50–900 mmHg. (co 25 mmHg w przedziale 50–250 
mmHg / co 50 mmHg w przedziale 250–900 mmHg).  

Tak  

28.  

Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o 

zmianach ciśnienia, dzięki niemu można przewidzieć 

ryzyko zatkania lub potencjalnego wycieku z 

przewodu do wlewu. 

Tak  

29.  
Pompa posiada możliwość monitorowania ciśnienia 

przedstawiona na wyświetlaczu. Tak  

Systemy alarmowe: 

30.  
Statusy pompy: 
- dla trwającego wlewu,  
- dla niskiego i średniego priorytetu,  
- dla wysokiego priorytetu. 

Tak  

31.  
Wszystkie alarmy są sygnalizowane min.: 
wskaźnikami świetlnymi, komunikatem pisemnym, 
piktogramami i wskaźnikami dźwiękowymi. 

Tak  

32.  Kontrola prawidłowości instalacji strzykawek. 
Tak  

33.  

Alarmy dot. kontroli wlewu: wstępny alarm o ciśnieniu 
okluzyjnym, alarm o ciśnieniu okluzyjnym, wstępny 
alarm o zakończeniu wlewu, alarm o zakończeniu 
wlewu, wstępny alarm o limicie objętości, alarm o 
limicie objętości, twarde i miękkie limity szybkości 
przepływu, rozpoczęcie wlewu na koniec pauzy 

TAK, podać  

34.  

Alarmy związane z kontrolą urządzenia: 
Alarm o rozłączonym mechanizmie napędu, alarm o 
niskim stanie naładowania baterii, alarm 
rozładowania baterii, wyświetlanie stanu 
naładowania baterii, niepotwierdzone 
programowanie, alarm o usterce technicznej, 
sprawdzenie systemu napędu, usterka połączenia, 
rozłączenie wtyczki, autoblokada. 

Tak  

35.  Czas pracy baterii (przy pełnym naładowaniu): 
- 11 h przy przepływie 5 ml/h. 

Tak, podać  
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36.  
Ładowanie baterii:  
– pompa WYŁĄCZONA: max. do 6 h,  
– pompa WŁĄCZONA: max. do 20 h. 

Tak, podać  
 

37.  

Wyposażenie : 
- 6 szt. pomp infuzyjnych 
strzykawkowych każda na statywie 
jezdnym do pomp infuzyjnych o 
zwiększonej nośności. 
- 4 szt. pomp infuzyjnych 
strzykawkowych każda na statywie 
jezdnym do pomp infuzyjnych 

Tak  

 Gwarancja i Serwis   

38.  
Okres gwarancji min. 24 miesiące 

Tak  

39.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

TAK podać  

40.  Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

TAK, podać  

41.  
Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

42.  
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

43.  Termin dostawy max. 77 dni. Tak  

 
Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt. 

 

2 Dostawa max. 77 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. 77 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 70 do 28 dni - 10 pkt 
termin dostawy poniżej 28 dni - 20 pkt 

 

 
 
 
 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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L.p. Opis przedmiotu zamówienia 
Warunki  

wymagane 
Tak/Nie 

Parametry oferowane podać, opisać 

 Pakiet nr 17   

 XVII Ssak z systemem zamkniętym – 5 szt.    

1.  Producent Podać  

2.  Kraj pochodzenia Podać  

3.  Rok produkcji Tak  

4.  
Ssak z systemem zamkniętym - przeznaczony do 
pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema 
kołami, w tym dwa przednie z blokadą, z szyną do 
montażu akcesoriów 

Podać model 
i typ 

 

5.  Zasilanie elektryczne 230 V/50Hz Tak  

6.  Wydajność ssaka min. 38 l/min Tak  

7.  Podciśnienie max. 0-90 kPa z dokładnością ± 5% Tak  

8.  Poziom hałasu poniżej 40 dB Tak  

9.  Wymiary max urządzenia (szer. x wys. x głęb.) 
480x900x460 mm. +/- 10 mm 

Tak  

10.  Waga ssaka z podstawą jezdną nie więcej niż 21 kg Tak  

11.  Obudowa wykonana z trwałego, odpornego na 
uszkodzenia materiału. 

Tak  

12.  Praca ssaka oparta na wbudowanej bezolejowej 
membranowej pompie próżniowej. 

Tak  

13.  Manometr ssaka opisany w podziałach oznaczonych 

kolorami; mmHg, cmH₂O, bar, kPa 
Tak  

14.  Min. trzystopniowe zabezpieczenie 
przeciwprzelewowe 

Tak  

15.  Wyposażenie każdego ssaka 

16.  - zbiornik bezpieczeństwa szklany 0.2-0.3L Tak  

17.  - przewód łączący zbiornik bezpieczeństwa ze 
zbiornikiem podstawowym szt. 1 

Tak  

18.  
- 2- litrowy zbiornik podstawowy kompatybilny z 
wkładami jednorazowymi - posiadanymi przez 
zamawiającego typu Serres – 2 szt. 

Tak  

19.  - uchwyt zbiornika do mocowanie na szynie przy 
podstawie jezdnej – 2 szt. 

Tak  

20.  - przewód ssący silikonowy z zaworem 
zatrzymującym ssanie dł. 1,5 m  - szt. 1 

Tak  

21.  - stojak jezdny ssaka  - szt. 1 Tak  

22.  - kabel zasilający  min. 2m - szt. 1 Tak  

23.  - filtr antybakteryjny jednorazowy – 40 szt. Tak  

24.  - wkład jednorazowy na wydzielinę (typu Serres) 
pojemność 2 litry – 40 szt. 

Tak  

25.  Inne 

26.  Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 
do 4 l. 

Tak  
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27.  

Możliwość stosowania jednorazowych worków na 
wydzielinę przystosowanych do zbiorników 2l z 
poliwęglanu, wielorazowych z pokrywami 
wielorazowymi zarówno zakręcanymi na pojemnik jak 
i wciskanymi w pojemnik 

Tak  

28.  
Możliwość stosowania pojemników wielorazowych 4L 
x 4 szt. montowanych na szynie EURO podstawy 
jezdnej ssaka w sposób stabilny bez wsparcia 
serwisu 

Tak  

29.  

Możliwość rozbudowy ssaka o dodatkowy uchwyt do 

zawieszenia drenu ssącego montowany na szynie 

EURO podstawy jezdnej 
Tak  

30.  
Możliwość rozbudowy ssaka o 1 lub 2 pojemniki do 
kateterów montowanych na uchwytach z klemą do 
szyny EURO na podstawie jezdnej ssaka bez 
wsparcia serwisu 

Tak  

31.  Możliwość rozbudowy ssaka o włącznik nożny on/off Tak  

32.  
Możliwość rozbudowy podstawy jezdnej ssaka o 
kosz na akcesoria (dreny jednorazowe, cewniki) 
montowany na tylnej części postawy bez wsparcia 
serwisu 

Tak  

33.  
Możliwość rozbudowy ssaka o mechanizm 
przełączający wypełnienia butli 1/2 montowany na 
szynie EURO podstawy jezdnej bez wsparcia 
serwisu 

Tak  

34.  Ssak przystosowany do późniejszej instalacji 
systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O 

Tak  

35.  Gwarancja i Serwis   

36.  Okres gwarancji min. 24 miesiące Tak  

37.  
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny 
lub zewnętrzny serwis. 

TAK podać  

38.  Podać częstotliwość wymaganych przez producenta 
przeglądów w danym okresie czasu. 

TAK, podać  

39.  
Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji 
w tym wymagane przez producenta przeglądy 
wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z 
materiałami eksploatacyjnymi). 

Tak  

40.  
W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie 
sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie 
personelu medycznego w zakresie eksploatacji i 
obsługi. 

Tak  

41.  Termin dostawy max. 56 dni. Tak 
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Parametry i warunki dodatkowo punktowane 
 

Lp. Opis parametrów, funkcji Parametry punktowane 
Parametry oferowane 

(podać, opisać) 

1 Gwarancja min. 24 miesięcy 
Gwarancja 37 miesięcy i więcej 20 pkt. 
Gwarancja 25 miesięcy do 36 miesięcy 10 pkt. 
Gwarancja 24 miesięcy 0 pkt.  

 

2 Dostawa max. 56 dni 
termin dostawy wymagany w SIWZ max. do 56 dni - 0 pkt 
termin dostawy od 49 dni do 42 dni - 10 pkt 
termin dostawy poniżej 42 dni - 20 pkt 

 

 
 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne  
i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów. 
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. 
 
__________________________ 
miejscowość, data 
 

____________________________________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do  

występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 
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   Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020. 
 

FROMULARZ   OFERTY 
 
Nazwa Oferenta ......................................................................................................... 

Siedziba Oferenta ...................................................................................................... 

Telefon/ Fax ........................  E-mail: ………........................................................ 

NIP: ……………REGON: ……… Numer KRS/ wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej ………........... 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:  
 

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. 

Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt 

medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

COVID-19   

 
1. Składam/-y niniejszą ofertę w imieniu własnym /jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia  
2. Oświadczam/-y, że spełniam/-y wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i składam/-y ofertę zgodnie z zasadami określonymi 
w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz.1843).  

3. Oferuję/-my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami opisu 
przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Lp. Nazwa Wartość 
netto 

% VAT Wartość  
VAT 

Wartość 
brutto 

1 Pakiet nr      

2      

3      

4      

w zależności od ilości oferowanych części, należy poszerzyć tabelę (wg wzoru) na każdą kolejną 
oferowaną część. 

Wartość netto:   …………………PLN 

Wartość brutto:   ……………..…PLN 

Słownie  netto.................................................................................................. PLN 

Słownie brutto::...............................................................................................  PLN 

w tym podatek VAT w wysokości ......% tj.                  .PLN   

(słownie .....................................................................................................................) 
*w przypadku zastosowania różnych stawek VAT wartość należy podać na każdej stawki oddzielnie. 
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4. Określamy termin realizacji dostawy (liczony w pełnych dniach):  ..................dni. 
5. Określamy termin gwarancji. Pakiet nr ……………. m-cy 
6. Akceptuję/-my termin płatności 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 
7. Oświadczam/-y że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 
........................................................................................................................................... 
Zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa załączam/-y pisemne uzasadnienie zastrzeżenia informacji. 

8. Oświadczamy, iż wybór mojej/naszej oferty  

1) nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie 
z przepisami o podatku towarów i usług 

2) będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami 
o podatku towarów i usług nazwa przedmiotu zamówienia ............................... 
wartość przedmiotu zamówienia ....................................................................... 

9. Informuję/-my, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie części zadania 
podwykonawcy: ……………………………………… w zakresie .................. 

10. Oświadczamy, że zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych 
złożymy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Prawa Zamówień Publicznych. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawimy dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

11. Oświadczamy, że jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem*, małym przedsiębiorstwem*, 
średnim przedsiębiorstwem*. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym 

definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE I.124 z 20.05.2003, 

str.36): TAK          NIE  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikro- lub małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia 
mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 mln euro 

12. Zobowiązuję/-my się - w przypadku wybrania niniejszej oferty - do podpisania umowy 
według projektu zawartego w SIWZ,  

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 
**RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść 
oświadczenia poprzez jego wykreślenie. 

14. Ofertę składam/-y na ponumerowanych stronach, w kolejności: 
1) FORMULARZ ASORTYMENTOWY (PAKIET/Y) 
2) FORMULARZ OFERTOWY  
3) UPOWAŻNIENIE/ PEŁNOMOCNICTWO  
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4) ……………………………………………………….………… 
Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania 

dalszych informacji, jeżeli będą wymagane: 

1) informacje techniczne: tel ..................... Pan/i ................................................... 

2) informacje finansowe:  tel ......................Pan/i ................................................... 

 
 
Oświadczamy/-y – pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 KK) – iż 
wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, 
aktualny na dzień otwarcia ofert. 
 
 
 
 
_________________________________ 

miejscowość, data 
______________________________ 
podpis osób wskazanych w dokumencie 
uprawniającym do występowania w obrocie 
prawnym  lub posiadających pełnomocnictw 

 
 
 
wypełnić w sposób  czytelny  wszystkie  wskazane  do  tego  miejsca  lub  wpisać:  nie  dotyczy  
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Załącznik nr 3 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020. 

Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

.......................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
 

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. 

Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt 

medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

COVID-19   

 
oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY  
 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w ...................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 
 
………………………., dnia ……….. 2020 r.  
 

……………………………………………… 
Pieczęć imienna i podpis 
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INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA ZASOBACH  INNYCH 
PODMIOTÓW 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego 
w..........................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 

w postępowaniu). 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów............................................... 
 ...................................................................................................................................... 
w następujących zakresie ............................................................................................ 
.................................................................................................................................... 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)  

 
 
………………………., dnia ……….. 2020 r. 

 
 
 
…………………………………………… 

Pieczęć imienna i podpis 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI  
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodnie z prawdą zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 
 
 
………………………., dnia ……….. 2020r. 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpis 
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Załącznik nr 4 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020  

Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

Oświadczenie Wykonawcy 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP), 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.   
 

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. 

Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt 

medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

COVID-19   

 

oświadczam, co następuje:  
 

 
OŚWIADCZENIA   DOTYCZĄCE    WYKONAWCY 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 ustawy PZP. 

………………………., dnia ……….. 2020 r. 

………………………………………………. 

 

Pieczęć imienna i podpis  
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. .......ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………

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

………………………., dnia ……….. 2020 r. 
…………………………………………… 

Pieczęć imienna i podpis 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się 

w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL KRS//CEiDG)  
 
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
………………………., dnia ……….. 2020 r. 

 
………………………………………………………………. 

Pieczęć imienna i podpis  

 

[UWAGA: Zastosować wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 

2 ustawy PZP] 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIE BĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ ami: ................. 

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

………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,  KRS/CEiDG),  
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

………………………., dnia ……….. 2020 r. 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpis  
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OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodnie z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

 
………………………., dnia ……….. 2020 r. 
 

………………………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpis 
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Załącznik nr 5 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020.  
 
Wykonawca: 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
 (pełna nazwa/firma, adres, ) 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania 
informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

 
Oświadczenie  

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.  

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. 

Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt 

medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

COVID-19   

oświadczam, że  

 
1. Nie należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu * 

2. Należę do grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty 

w niniejszym postępowaniu * 
* Niepotrzebne skreślić 

 
Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, wypełnia poniższą listę 
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub załącza listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej na odrębnym dokumencie. 
 
Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej: 
1. ....................................................................... 
2. ....................................................................... 
 (...) ..................................................................... 

 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 
wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.  
 
………………………., dnia ……….. 2020 r. 
 

……………………………………………………. 
Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do specyfikacji  
Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020. 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. 
 

Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji projektu pn. 

Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt 

medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 

COVID-19   

 
w imieniu: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa Wykonawcy 

 
 

1) Oświadczam/-y*, że oferowany przedmiot zamówienia i posiada wszystkie 

aktualne dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których 

może być wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP. 

2) Oświadczam/-y, że zaoferowane produkty odpowiadają wymogom 

Zamawiającego w zakresie całego oferowanego asortymentu. 

 

 

Aktualne dokumenty zostaną przedłożone na każde żądanie Zamawiającego, od chwili 

otwarcia ofert oraz w okresie trwania zawartej umowy (w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od otrzymania wezwania). 

 
 
 
 
......................................................    ……..…........................................... 
miejscowość i data     podpis osób uprawnionych do składania  

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 7 do specyfikacji  

Znak sprawy: MSZ.ZP.3411/12/2020. 
Zamawiający: 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony 
ul. Mirowska 15 42 – 200 Częstochowa 

Wykonawca: 
 
………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

........................................................................................... 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 
Oświadczenie Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH /WYKONYWANYCH DOSTAW 

 
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, zostały/są przez nas wykonane niżej wymienione dostawy  
(co najmniej jedną dostawę), odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia 
o wartości na kwotę nie mniejszą niż ……………….zł brutto. 
 

Przedmiot 
dostawy 

(charakterystyka  

dostawy)  

Początek  
realizacji 

od 

Koniec  
realizacji 

do 

Nazwa, adres podmiotu 
na rzecz, którego dostawy 

były/są realizowane 

Całkowita 
wartość 

zrealizowanego 
zamówienia 

Dokument 
potwierdzający* 

Str.  Nr 

      

      

      

      

      

 
 
*Należy dołączyć ponumerowane dokumenty potwierdzające, że zamówienie zostało wykonane lub są 
wykonywane należycie (np. listy referencyjne) – oryginały lub kopie. 

 
albo 
 
inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 
 

 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca zamieści w ofercie taką informację i nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

..........................................., dnia ............... 2020 r. 
        
 

…………………………………………… 
pieczątka i podpis upoważnionej osoby 
(osób)do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do specyfikacji  
UMOWA nr MSZ.ZP/       /2020 

Zawarta w dniu                    pomiędzy 

SP ZOZ Miejskim Szpitalem Zespolonym z siedzibą w Częstochowie przy 

ul. Mirowskiej 15, 42-200 Częstochowa  

NIP: 9491763544  REGON: 151586247  KRS: 0000026830 

reprezentowanym przez: 

Dyrektora     Wojciecha Koniecznego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 
………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

NIP:    REGON:    KRS:  

reprezentowanym przez: 
 
……………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przy 
zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) ogłoszonego w biuletynie Zamówień 
Publicznych z dnia ……………………. pod nr …………………….. 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego na 
potrzeby realizacji projektu pn.: Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się COVID-19, współfinansowanego przez Unię Europejską  
pakiet nr ……." oraz zrealizowanie przez Wykonawcę czynności towarzyszących tej 
dostawie (obowiązki Wykonawcy) – opisane w par. 4 ust. 1 pkt 1-5 umowy.  

2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia oraz zapisami umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty przedmiotem niniejszego zamówienia 
posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu i używania - zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.  

4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie kompletny, fabrycznie nowy 
i wolny od wad fizycznych i prawnych.  

§ 2 
 

1. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację umowy pochodzą w części z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umowa wchodzi 
w życie po podpisaniu przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą stosownej 
umowy regulującej ich przyznanie. O jej zawarciu Zamawiający powiadomi 
niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż trzy dni, Wykonawcę. 

2. Przedmiotowe sprzęty mają zostać dostarczone, zainstalowane i uruchomione 
w nieprzekraczalnym terminie …… dni licząc od daty obowiązywania umowy. 
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3. Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi 
i prawidłowej eksploatacji sprzętu będącego przedmiotem zamówienia ma nastąpić 
w nieprzekraczalnym terminie do …………………. r.* 
 

§ 3 
 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości zamówienia 
w łącznej kwocie netto …………PLN, plus należny podatek VAT, co stanowi łącznie 
kwotę brutto …………………. PLN, (słownie……………..). 

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
niniejszej umowy. 

§ 4 
 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 
1) dostarczenia wyposażenia/asortymentu będącego przedmiotem zamówienia na 

własny koszt i ryzyko do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, 
2) powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy z 2 - dniowym 

wyprzedzeniem, 
3) zainstalowania, uruchomienia, przeszkolenia osób wskazanych przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu będącego 
przedmiotem zamówienia (potwierdzone protokołem stanowiącym załącznik do 
umowy)*; (jeśli dotyczy)  

4) przekazania instrukcji obsługi i użytkowania wyposażenia/asortymentu w języku 
polskim oraz karty gwarancyjnej wraz z warunkami gwarancji zgodnymi 
z niniejszą umową. 

5) udzielenia na dostarczony sprzęt będący przedmiotem zamówienia 24 
miesięcznej gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi w pełnej wysokości koszty napraw oraz 
wymiany wszelkich uszkodzonych elementów z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego, jak również innych kosztów związanych z naprawą (w tym koszty 
dojazdu, itp.,). 

3. Naprawa bądź wymiana uszkodzonych elementów z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego winna nastąpić w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki 
Wykonawcy. 

4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą 
w sprawach dotyczących dostawy i montażu jest Kierownik Zaopatrzenia 
i Magazynów. 

5. W przypadku stwierdzenia niemożliwych do naprawienia wad ukrytych 
w dostarczonym towarze Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na 
wyposażenie/asortyment o nie gorszych parametrach w ciągu 5 dni roboczych 
(dotyczy to okresu gwarancji). 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT 
najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zakończenia wykonywania czynności opisanych 
w par. 4 ust. 1 pkt 1- 4 umowy. Załącznikiem do niniejszej faktury Vat winien być 
podpisany przez obie strony umowy protokół dostawy, montażu, pierwszego 
uruchomienia i szkolenia personelu.  
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2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie polecenia przelewu na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 60 dni od dnia 
wpłynięcia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. W przypadku wystawienia faktury VAT w sposób nieprawidłowy Zamawiający ma 
prawo odmówić jej przyjęcia. 

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie za dokonane dostawy przysługiwać będą 
Wykonawcy należne odsetki w wysokości przewidzianej w art. 8 ust. 1 ustawy 
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. 

5. Wynagrodzenie za dostawy stanowiące przedmiot umowy będzie płatne przelewem 
na konto wskazane przez Wykonawcę w treści faktury, z zastrzeżeniem 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że ; 
a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 
b) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

6. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania 
(PEF), na której posiada aktywne konto, natomiast nie wyraża zgody na przesyłanie 
przez Wykonawcę innych niż faktury ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych. 

7. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać dane wymienione w art. 6 
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

§ 6 
 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne: 
a) za opóźnienie w realizacji umowy w terminie określonym w § 2, karę umowną 

w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia; 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 

w wysokości 10 % wartości brutto umowy; 
c) za niedokonanie w terminie przeglądu serwisowego, w wysokości 1% wartości 

brutto umowy za każdy dzień opóźnienia*; 
d) za nieusunięcie wad powodujących brak możliwości użytkowania urządzenia 

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego, w wysokości 
1% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej 
wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych i może być automatycznie 
potrącana z płatności wynikającej z wystawionej przez wykonawcę faktury VAT, bez 
uzyskania zgody Wykonawcy. 

§ 7 
 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym 
w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują 
w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.  
 
 
 



 
Projekt pn. Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji 

celem przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

______________________________________________________________________________ 

98 

§ 8 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej umowy 
w sytuacji obiektywnej konieczności wprowadzenia zmiany w niżej przedstawionym: 
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. 

powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenia wartości 
zamówienia, zmienia termin płatności); 

b) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca 
z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, skutkującą sukcesją 
generalną; 

c) zmiany wynikające z powstania niezamierzonych niezgodności pomiędzy 
zapisami umowy, a treścią oferty i/lub SIWZ; 

d) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot  
i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej i faktycznej Wykonawcy i/lub 
Zamawiającego skutkująca niemożnością realizacji przedmiotu umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy 
pisemnej. Na wniosek Wykonawcy istnieje możliwość dokonania zmian umowy pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego po wskazaniu okoliczności 
i udokumentowaniu zaproponowanych zmian. Każda zmiana umowy wymaga zgody 
Zamawiającego. 

§ 9 
 

1. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy sposób określony 
trybem art. 509-518 KC wymaga zgody Zamawiającego, udzielonej w trybie art. 54 
ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą 
stanowić przedmiotu poręczenia, ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony 
stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy, a umowa 
przenosząca te wierzytelności jest nieważna.  
 

§ 10 
 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były 
działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.  

2. Zakres dostaw, które będą wykonywać podwykonawcy, zostały ustalone w ofercie. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy 
z podwykonawcami.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, ustalonego 
w § 3 niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymaganego i należnego na 
podstawie umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą, jeżeli Podwykonawca 
zwróci się o zapłatę za prawidłowo wykonane dostawy bezpośrednio do 
Zamawiającego, a Zamawiający uzyska potwierdzenie braku uregulowania 
przedmiotowych należności przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy 
ulega wówczas pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy.  
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§ 11 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 12 
 

Ewentualne spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 
 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 

WYKONAWCA:  ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr  .........  
............................................ 

Pieczęć Dostawcy 

Protokół dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu 
 

Dotyczy umowy nr:  ................................................. z dnia:  .............................. 
Część A – dostawa 

W dniu ................... dostarczono zgodnie z powyższą umową do Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie niżej wymieniony asortyment. 
 

L.p. Nazwa Ilość Nr seryjny 

    

    

 
Część B – montaż, pierwsze uruchomienie 

Opisany w części A asortyment wymagał/nie wymagał* montażu.  
 

L.p. Miejsc montażu/uruchomienia (oddział/ komórka 
organ.) 

Ilość Nr seryjny 

    

    

Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu. Sprzęt został uruchomiony i działa 
poprawnie.  
Wraz ze sprzętem dostarczono niezbędną dokumentację w tym: 
1. Karta gwarancyjna    TAK/ NIE* 
2. Instrukcja obsługi w języku polskim  TAK/ NIE* 
(*zaznaczyć) 
3. Inne ............................................................................ 
 

Część C – szkolenie personelu 
Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi asortymentu 
wymienionego w części A.* 
Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej 
szkolenie:.................................................................... 

L.p. Imię i nazwisko  Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
Uwagi: ........................................................................ 
 
 
..............................................……                                       ..............………………........ 

Podpis i pieczęć  Dostawcy           Podpis i pieczęć Odbierającego 

 
 


