SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
Postępowanie nr 11/PN/2019
z dnia: 18-09-2019r.
I. Nazwa (firma) oraz adres
Zamawiającego
II. Tryb udzielenia zamówienia

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW.
TEL./FAX 58.777.66.73 www.szpitaletczewskiesa.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień
Publicznych
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp

III. Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego
na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.
Kod główny: CPV 33.00.00.00-0
(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała)
Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 9 pakietów
Pakiet nr 1. Respirator do wentylacji pacjenta w warunkach domowych - 20 zestawów
CPV 331574009
Pakiet nr 2. Pulsoksymetr przenośny akumulatorowo –sieciowy - 20 szt.
CPV 331230008
Pakiet nr 3. Ssak przenośny akumulatorowo –sieciowy - 20 szt.
CPV 331000001
Pakiet nr 4. Koncentrator tlenowy - 10 szt.
CPV 331578003
Pakiet nr 5. Wideoendoskop - 2 szt.
CPV331681006
Pakiet nr 6. Morcelator z wyposażeniem -1 szt.
CPV331610006
Pakiet nr 7. Głowica Convex kompatybilna z ultrasonografem Mindray typ DC-70 X-Insight - 1 szt.
CPV331120008
Pakiet nr 8. Myjko dezynfektor - 3 szt.
CPV331910005
Pakiet nr 9. Respirator transportowy - 1 szt.
CPV331574009
Wykonawcy mogą złożyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów).
Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone.
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ
IV. Termin wykonania zamówienia

Dostawy:
Dla Pakietu nr 1 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
Dla Pakietu nr 2 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
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Dla Pakietu nr 3 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
Dla Pakietu nr 4 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
Dla Pakietu nr 5 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
Dla Pakietu nr 6 – w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Dla Pakietu nr 7 – w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Dla Pakietu nr 8 – w okresie od dnia 07-01-2020r. do dnia 17-01-2020r.
Dla Pakietu nr 9 – w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy
z postępowania

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24
ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

VII. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
1
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu.
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. –
załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do 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. Oświadczenie w sprawie
przynależności do grupy kapitałowej wnosi się w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi dokumentami, o
których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub
za pośrednictwem posłańca.
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
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1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
- dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja
2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 175).
- aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów itp., potwierdzających
wymagane główne parametry
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
1.3.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców 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 oświadczenia lub
dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
1.3.3 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne
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
r. poz. 352).
W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do pisemnego wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub
dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane
dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez
Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
1.3.4. Inne dokumenty składane obligatoryjnie przez Wykonawcę wraz z ofertą:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
b) Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
1.4. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w
oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
1.5. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
1.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII. Informacja o sposobie
porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, jeśli
Zamawiający w sytuacjach określonych
w art. 10c – 10e pzp, przewiduje inny
sposób porozumiewania się niż przy
użyciu środków komunikacji
elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z
2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), tj.:
a) pisemnie, na adres Zamawiającego: SZPITALE TCZEWSKIE S.A., ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.
b) faksem na numer: 58-531-38-30.
c) drogą elektroniczną na adres: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl (preferowane)
Zamawiający może zastrzec jeden z powyższych sposobów porozumiewania się w toku prowadzonego
postępowania, który zdaniem Zamawiającego będzie wystarczający do sprawnego przeprowadzenia danej
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procedury lub jej części.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
Pismo, które należy złożyć w oryginale, może być każdorazowo poprzedzone faksem (58) 531-38-30 lub zostać
wysłane drogą elektroniczną (preferowana droga elektroniczna), a jego oryginał niezwłocznie przekazany w formie
pisemnej.
Korespondencja przesłana do Zamawiającego za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, po godzinie 14.30 zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za
wniesioną w dniu jej zarejestrowania.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert. Stosowne pismo można przesłać jedynie faksem lub drogą
elektroniczną (preferowane – wersja edytowalna).
Zamawiający udzieli wyjaśnień, 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. Odpowiedzi zostaną umieszczone jedynie na stronie www Zamawiającego (zgodnie z punktem 4
poniżej.
4. Zamawiający wszelkie informacje, m.in. treść zapytań i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o wyborze
najkorzystniejszych ofert, do których umieszczenia na stronie internetowej jest zobowiązany, publikuje na stronie
www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi”
Umieszczone przez Zamawiającego informacje stają się automatycznie integralna częścią SIWZ. Wszelkie
informacje i wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy, jeśli zostały przekazane
przed terminem przewidzianym do złożenia ofert. Wykonawca jest zobligowany do bieżącego zapoznania się z
informacjami, o których mowa, umieszczanymi na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeśli Zamawiający przekaże Wykonawcy jakiekolwiek informacje, w tym te, o których mowa w pkt. 4, powyżej
(nie dotyczy informacji do których przekazania Zamawiający jest zobowiązany przed terminem otwarcia ofert),
drogą faksową lub elektroniczną (mail), przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z treścią korespondencji w
chwili wysłania jej przez Zamawiającego – Zamawiający co do zasady nie będzie żądał potwierdzenia otrzymania
wiadomości. W tym celu Wykonawcy, w formularzu ofertowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ, mają obowiązek podać aktualne, działające numery faksów lub aktualny adres e-mail.
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.
7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Robert Dombrowski – Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych i Jakości
dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl
IX. Wymagania dotyczące wadium

ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

X. Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert
2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jeden lub więcej pakietów.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną jej część, należy sporządzić zgodnie z niniejszą
specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na formularzu
ofertowo – cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i podpisać. Za podpisanie uznaje się
przynajmniej własnoręczny podpis osoby upoważnionej.
W przypadku, gdy upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, która podpisała ofertę, nie
wynika z właściwego wypisu z rejestru sądowego lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oferta
powinna zawierać również dokument potwierdzający to upoważnienie, np. odpowiednie pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo może mieć następujące formy: oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Oferta musi być napisana w sposób
czytelny i zrozumiały, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
4. Kopie dokumentów muszą zostać przez Wykonawcę poświadczone za zgodność z oryginałem, zgodnie z
zasadami opisanymi w cz. VII, pkt 1.4. niniejszej SIWZ
5. Załączniki do SIWZ, które wymagane są jako wypełnione wzory dokumentów należy sporządzić wg
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załączonych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzorów z podaniem co najmniej wszystkich
wymienionych w nich danych.
6. Wszystkie strony oferty zawierające treść powinny zostać podpisane / zaparafowane przez Wykonawcę lub
osobę/y przez niego upoważnioną/e do składania oferty w niniejszym postępowaniu, zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ, z zastrzeżeniem, iż ofertę sporządzaną na formularzu ofertowo – cenowym należy bezwzględnie
podpisać, nie zaś parafować. Wykonawca we własnym interesie powinien ponumerować strony oferty, aby dokonać
jej prawidłowego zabezpieczenia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z
nieponumerowania lub nieprawidłowego ponumerowania stron oferty przez Wykonawcę.
7. Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w których Wykonawca po napisaniu naniósł zmiany, muszą zostać
podpisane przez osobę, o której mowa powyżej, w pkt. 6
8. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie odrębnego załącznika.
Należy również określić strony oferty, na których znajdują się zastrzeżone informacje w sposób nie budzący
wątpliwości. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego
oznaczenia stron oferty zawierających zastrzeżone informacje i nie wydzielenia ich w formie odrębnego załącznika.
Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w
tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferty składane w
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty lub
niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
11. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę, za
wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej SIWZ, w tym zakresie.
12. UWAGA: Wykonawcy z wymaganą reprezentacją łączną powinni przyjąć, że w każdym przypadku, gdy w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy,
chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW
oraz opisane:
„Przetarg nieograniczony 11/PN/2019
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.
Nie otwierać przed dniem 27-09-2019 r. do godziny 11:15”
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w
powyższy sposób
14. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyżej, musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby w przypadku
złożenia oferty po terminie przewidzianym do składania ofert zwrócić taką ofertę Wykonawcy - bez otwierania
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
16. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem
„ZMIANA”.
17. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Powiadomienie to
należy opatrzyć napisem „WYCOFANIE”.
18. UWAGA: ilekroć w SIWZ pojawi się nazwa własna danego produktu / producenta, oznacza to, że Zamawiający
dopisuje pojęcie „lub równoważne”.
a) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi
spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ,
tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu
zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym
w art. 30 ust. 4 PZP.
b) Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby
zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i
cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,
katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie
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się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
c) W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie
realizował
przedmiot
zamówienia
zgodnie
z
rozwiązaniami
wskazanymi
w
SIWZ.
d) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.
e) Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez
niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego.
f) Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobligowany w sposób nie budzący wątpliwości
dołączyć do oferty pisemne informacje o tym fakcie i zakresie równoważności.
19. Ilekroć na którymkolwiek etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w jakimkolwiek
dokumencie pojawi się nazwa „SIWZ” lub jej rozszerzenie tj.: „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”
należy przyjąć, że chodzi także o wszystkie załączniki wskazane w SIWZ, niezbędne do sporządzenia oferty przez
Wykonawcę.
20. Zamawiający na prośbę Wykonawcy, w celu usprawnienia procesu składania ofert, może przesłać
edytowalną wersję załączników do SIWZ.
XII. Miejsce oraz termin składania i
otwarcia ofert

XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30-go STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 27-09-2019r. do godz. 11.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-09-2019r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego j.w.
w pok. nr 17 - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, I piętro, budynek G.
1. Cena oferty musi zostać określona z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca w
związku z należytą oraz zgodną z obowiązującymi przepisami realizacją zamówienia. W ofercie Wykonawca
zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Wartość oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto i netto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku. Wszystkie zaokrąglenia należy wykonywać do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od
wielkości zamówienia, zawierająca min. koszty:
- ceny przedmiotuzamówienia;
- ubezpieczenia i transportu do miejsca dostawy, a także rozładunku i wniesienia;
- opłat pośrednich;
- należności celnych (cło, podatek graniczny);
- podatku VAT i akcyzy;
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ.
4. 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 (w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ), 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.
5. Cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy, z zastrzeżeniem
sytuacji, o których mowa w cz. XVII. SIWZ

XIV. Opis kryteriów, którymi
Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a
jeśli przypisanie wagi nie jest możliwe
z obiektywnych przyczyn, Zamawiający
wskazuje kryteria oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do
najmniej ważnego

Kryterium: Cena oferty (brutto)
Waga (%) - 100 %
przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego
wzoru:
Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
gdzie:
Pof
Cmin
Cof

- liczba punktów przyznanych ofercie,
- najniższa z oferowanych cen,
- cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta:
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XV. Informacja o formalnościach, jakie
powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego

XVI. Wymagania dotyczące
zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
XVII. Istotne dla stron postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne
warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli zamawiający wymaga od
wykonawcy, aby zawarł z nim umowę
w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony
prawnej przysługujących wykonawcy w
toku postępowania o udzielenie
zamówienia
XIX. Przystąpienie do przetargu
podmiotów występujących wspólnie

XX. Zaliczki
XXI. Rozliczenia w walutach obcych
XXII. Aukcja elektroniczna
XXIII. Zwrot kosztu udziału w
postępowaniu
XXIV. Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 3a pzp
XXV. Wymagania, o których mowa w

- odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ,
- uzyska najwyższą wartość oceny punktowej.
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu
wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.
3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
liczba punktów.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty oraz wezwać do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń.
5. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o
wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp i udostępni na stronie internetowej
www.szpitaletczewskiesa.pl, w zakładce „przetargi” informacje, o których mowa w art. 92 ust 2 ustawy Pzp oraz w
miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art.
94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, uprzednio informując Wykonawcę, z którym zamierza zawrzeć umowę – telefonicznie lub
za pomocą faksu, lub poczty elektronicznej, lub pisemnie o czasie i miejscu podpisania umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów
załączonych do oferty.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy, która
zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą, są określone w projekcie umowy - zał. nr 4
do SIWZ.
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych w Ustawie
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) ustawowej zmiany podatku VAT
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę pisemnego oświadczenia,
które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi
do ustawy, dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
Prawa Zamówień Publicznych
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty
wspólnej w rozumieniu art. 23 Ustawy)
2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie należy załączyć do oferty.
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego
zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.
4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa powyżej zostanie wybrana Zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np.
umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej).
5. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takowe było wymagane).
6. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym
mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z
ofertą.
8. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa dokument o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.2 SIWZ, na
zasadach opisanych w tym punkcie.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
NIE PRZEWIDUJE SIĘ. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej (PLN)
NIE PRZEWIDUJE SIĘ
NIE PRZEWIDUJE SIĘ, za wyjątkiem przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA WYMAGAŃ W TYM ZAKRESIE
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art. 29 ust. 4 pzp
XXVI. Oferty częściowe
XXVII. Umowa ramowa
XXVIII. Oferty wariantowe.
Opis sposobu przedstawiania ofert
wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim muszą odpowiadać oferty
wariantowe wraz z wybranymi
kryteriami oceny, jeśli Zamawiający
wymaga lub dopuszcza ich składanie
XXIX. Zamówienia uzupełniające.
Informacja o przewidywanych
zamówieniach, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt
3, jeśli Zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień
XXX. Informacja na temat możliwości
powierzenia przez Wykonawcę
wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom

XXXI. Informacja o obowiązku
osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części
zamówienia (art. 36a, ust. 2 pzp)
XXXII. Standardy jakościowe, o
których mowa w art. 91, ust. 2a
XXXIII. Wymóg lub możliwość
złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty w
sytuacji określonej w art. 10a, ust. 2 pzp
XXXIV. Liczba części zamówienia, na
którą Wykonawca może złożyć ofertę
lub maksymalna liczba części, na które
zamówienie może zostać udzielone
temu samemu Wykonawcy oraz
kryteria lub zasady, które będą miały
zastosowanie do ustalenia, które części
zamówienia zostaną udzielone jednemu
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego
oferty w większej niż maksymalna
liczbie części
XXXV. W przypadku zamówień na roboty
budowlane – wymagania dotyczące umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez Zamawiającego, odpowiednio
zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeśli Zamawiający określa
takie wymagania oraz informacje o umowach o
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy
lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot
tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi
przedkładania Zamawiającemu, jeśli Zamawiający
określa takie informacje

TAK – 9 CZĘŚCI ZWANYCH „PAKIETAMI”
OFERTĘ MOŻNA SKŁADAĆ W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę min. firm Podwykonawców – zgodnie z wymogami w załączniku
nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wraz z ofertą
wypełniony dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu”, o którym mowa w cz. VII, pkt. 1.1.1.SIWZ, dla każdego z tych Podwykonawców.
ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO OBOWIĄZKU
NIE DOTYCZY. Zamawiający jest podmiotem, o którym mowa w Art. 3, ust. 1, pkt. 3 Pzp

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

ZAMAWIAJĄCY NIE OKREŚLA TAKIEGO WARUNKU

NIE DOTYCZY

XXXVI. Procentowa wartość ostatniej części
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamówienia na roboty budowlane, jeżeli
Zamawiający określa taką wartość zgodnie z art.
143a, ust. 3

XXXVI. Załączniki do SIWZ

NIE DOTYCZY
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo - cenowy (wzór)
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)
3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 4 – Projekt umowy
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej (wzór)łącznik nr 6 - Zobowiązanich
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wzór)

Zatwierdzam SIWZ – Kierownik Zamawiającego:
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (WZÓR)

FORMULARZ
OFERTOWO - CENOWY
(pieczęć Wykonawcy)

Dla
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 11/PN/2019 na:
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.
MY NIŻEJ PODPISANI
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)
(W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać pełne nazwy (firmy) i dokładne adresy
wszystkich członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera)

składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, projektem umowy
i wszystkimi innymi dokumentami oraz warunkami spełnienia świadczenia (realizacji niniejszego
zamówienia publicznego). Do dokumentów i warunków nie wnosimy żadnych zastrzeżeń
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami, a w przypadku wyboru
naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z treścią przedstawioną przez Zamawiającego,
- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
1. OFERUJEMY wykonanie ww. przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,
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za cenę łącznie:
a) BRUTTO: __________________________________ PLN
(słownie: _____________________________________________________________________)
b) wartość NETTO: _____________________________ PLN
(słownie: ____________________________________________________________________)
zgodnie ze opisem i wymogami zawartymi, w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z poniższymi tabelami cenowymi, i potwierdzamy, że
załącznik 3 do SIWZ, o którym mowa stanowi integralną część oferty razem z niniejszym załącznikiem nr 1 do SIWZ – Formularzem
Ofertowo - Cenowym i jest podstawą do skalkulowania ceny oferty

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 1)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Zest.

10

Zest.

10

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Dostawa respiratorów do wentylacji pacjenta w
warunkach domowych
1
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 1, poz. 1, w załączniku nr 3 do SIWZ
Dostawa respiratorów do wspomagania oddechu
pacjenta w warunkach domowych
2
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 1, poz. 2, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 2)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

20

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa pulsoksymetrów akumulatorowo –
sieciowych
1
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 2, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 3)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

20

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa ssaków przenośnych akumulatorowosieciowych
1
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 3, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy
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Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 4)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

10

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Dostawa koncentratorów tlenu
1

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 4, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 5)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa wideogastroskopu
1

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 5, poz. 1, w załączniku nr 3 do SIWZ
Dostawa wideogastroskopu

Szt.

1

2

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 5, poz. 2, w załączniku nr 3 do SIWZ

Szt.

1

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 6)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Zest.

1

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa morcelatora z wyposażeniem
1

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 6, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 7)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

1

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa głowica convex kompatybilna z
ultrasonografem Mindray typ DC-70 X-Insight
1
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 7, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy
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Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 8)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

3

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Kwota
VAT
(PLN)

Wartość
brutto (PLN)
/Cena/

Dostawa wraz z instalacją i montażem myjko
dezynfektorów
1
- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 8, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy

Tabela cenowa (dot. Pakietu nr 9)*
L.p.

Opis

J.m.

Ilość

Szt.

1

Cena
jedn.
netto
(PLN)

Wartość
netto (PLN)

Stawka
VAT
(%)

Dostawa respiratora transportowego
1

- zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie
pakietu nr 9, w załączniku nr 3 do SIWZ

OGÓLNA WARTOŚĆ:

XXX

* wypełnić tabelę jeśli dotyczy
UWAGA: Zamawiający dopuszcza, aby zawrzeć w niniejszym Formularzu Ofertowo - Cenowym jedynie tą tabele, która dotyczy Pakietu,
na który Wykonawca składa swoją ofertę w przypadku gdy oferta dotyczy jednego z pakietów.

2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach określonych przez
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy).
4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że jeśli do upływu terminu związania ofertą nastąpią jakakolwiek zmiany sytuacji
w zakresie dotyczącym podmiotu składającego ofertę w przedstawionych przez nas dokumentach
wchodzących w skład oferty, natychmiast powiadomimy o nich Zamawiającego na piśmie.
5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY* sami/z udziałem następujących wykonawców:
Nazwa (Firma) Podwykonawcy**

Adres Podwykonawcy**

Zakres prac Podwykonawcy**

*niepotrzebne skreślić.
** tabelę należy uzupełnić w każdej kolumnie, zgodnie z ich nazwami jeśli zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawców. Nie
wypełnienie tabeli jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie, bez udziału jakiegokolwiek
podwykonawcy.
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6. OŚWIADCZAMY, iż niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr*______________________________
*podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia. UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z
oświadczeniem Wykonawcy, iż oferta i wszystkie do niej załączniki są jawne.

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy (projekt umowy),
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, a także do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zabezpieczenie takie było
wymagane przez Zamawiającego.
8. INFORMUJEMY na podstawie przepisu art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm), że:
(proszę

zaznaczyć właściwy kwadrat, pod rygorem uznania braku oświadczenia (informacji)

□

Wybór mojej/naszej oferty NIE BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

□

Wybór mojej/naszej oferty BĘDZIE prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy
nazwę/y (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT,
w tabeli poniżej:
Nazwa (rodzaj) towaru / usługi

Wartość towaru / usługi
bez kwoty podatku VAT

Uwaga: W przypadku braku miejsca w tabeli, Wykonawca dołącza pozostałą część wykazu sporządzonego samodzielnie według zakresu danych z tabeli
powyżej.

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: _______________________________________________________________
______________________________________Faks:/e-mail:_____________________________
UWAGA: Nie wypełnienie pustego pola jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, iż adres do korespondencji jest tożsamy, z adresem
siedziby Wykonawcy. W przypadku braku informacji odnośnie numeru faksu lub adresu e-mail Zamawiający uzna za obowiązujący numer / adres
dostępny na jakimkolwiek dokumencie złożonym wraz z ofertą lub dostępny w wyszukiwarce internetowej.

10. OFERTĘ niniejszą składamy na _________________kolejno ponumerowanych stronach.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie ilości kolejno ponumerowanych stron oferty, powyżej.
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11. JESTEŚMY (odpowiednie zaznaczyć):

□

małym/średnim przedsiębiorstwem

□

dużym przedsiębiorstwem

12. POD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ oświadczamy, że załączone do
oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: załączniki
nr ________________ do SIWZ.
W wyłącznym interesie Wykonawcy jest wpisanie numerów składanych wraz z ofertą załączników, powyżej.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (WZÓR)
Zamawiający:
Szpitale Tczewskie S.A.
ul. 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew.
Wykonawca:
PEŁNA NAZWA/FIRMA: _______________________________________________________
ADRES: ____________________________________________________________________
NIP/PESEL: _________________________________________________________________
KRS/CEiDG: _________________________________________________________________

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu
Składane na podstawie art. 25a, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
A. DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 11/PN/2019, prowadzonego
przez Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie, na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do na
potrzeby Szpitali Tczewskich S.A., oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
(podpisać jeśli dotyczy. Podpisać lub wypełnić i podpisać tylko to oświadczenie, które dotyczy sytuacji Wykonawcy)

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1, pkt 12-23
ustawy Pzp

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)

lub
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 Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24, ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………….……..…………

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

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

………………………….……………………………
(podpis Wykonawcy)

15

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….., dnia ………………………… r.

…………………………………………………………

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBEDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
(wypełnić i podpisać jeśli dotyczy)

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: (podać pełna nazwę/firmę, adres, a także
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku większej liczby podmiotów, można sporządzić załącznik zawierający wymagane dane w zakresie j.w.)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………….., dnia ………………………… r.

…………………………………………………………

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy)

B. DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (jeśli dotyczy)
Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu.
…………………………….., dnia ………………………… r.

…………………………………………………………

(miejscowość)

(podpis Wykonawcy)

C. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji.

…………………………….., dnia ………………………… r.
(miejscowość)

…………………………………………………………
(podpis Wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 11/PN/2019
Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 1 poz. 1
Przedmiot zamówienia:
Dostawa respiratorów do wentylacji pacjenta w warunkach domowych - 10 zestawów
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________

Lp.

Parametry graniczne

Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach
terapii domowej i szpitalnej
2 Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej
3 Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej
4 Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci
5 Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 4 kg
6 Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy oraz jednorurowy z
zastawką
7 Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm
8 Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych
Monitor graficzny
9 Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min. 7”
10 Napisy i komunikaty w języku polskim
11 Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów
Ekran umożliwiający jednoczesne ustawianie parametrów wentylacji oraz monitorowanie
12 parametrów tj. objętość wdechu lub wydechu (VTi lub Vte), częstość oddechów, procent
oddechów spontanicznych w stosunku do całkowitej ilości, aktualny przeciek.
13 Ekran umożliwiający dostosowanie progów alarmowych do wyświetlanych parametrów
uzyskiwanych przez wentylowanego pacjenta
14 Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z
poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski
15 Samoczynna blokada ekranu
16 Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)
17 Możliwość monitorowania parametrów wentylacji w formie wartości cyfrowej, krzywych
oddechowych oraz trendów
18 Krzywe oddechowe ciśnienie/czas i przepływ/czas wyświetlane na ekranie w czasie
rzeczywistym
Zasilanie respiratora
Własne
zintegrowane
źródło
powietrza
zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w
19
powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym
1

Wartość
wymagana

Oferowana
wartość

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
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20 Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
Zintegrowany litowo-jonowy akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę respiratora
21 przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin, wskaźnik naładowania
baterii na ekranie respiratora
22 Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min. 24 godziny
Monitorowanie
23 Krzywe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym
24 Ekran z wyświetlanymi wartościami wentylacji przedstawionych w formie cyfrowej
25 Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego
26 Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów
Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne
27 na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym
oprogramowaniem
Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na
28 ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalowanym dedykowanym
oprogramowaniem
Tryb wentylacji
29 Wentylacja wspomagana oraz kontrolowana
30 SIMV synchronizowana przerywana wentylacja dostępna z docelowymi ustawieniami
ciśnienia P-SIMV oraz objętości V-SIMV
31 Wentylacja spontaniczna
32 Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych PEEP/CPAP
33 Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalna częstość oddechowa
34 Tryb pracy respiratora ustawiany w oparciu o docelową wentylację pęcherzykową z
automatyczną regulacją częstotliwości oddechów
Rodzaj oddechu wymuszonego
35 Oddech kontrolowany objętością
36 Oddech kontrolowany ciśnieniem
37 Oddech kontrolowany ciśnieniem z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości VT
Rodzaj oddechu spontanicznego
38 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem
39 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem z automatycznym przełączeniem na
oddech kontrolowany w przypadku bezdechu
40 Oddech wspomagany ciśnieniem z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości VT
41 CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych
Parametry regulowane
42 Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od wył. do 80 na minutę
43 Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 2500 ml
44 Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 50 do 2500
ml
45 Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2 do 5 sekund
46 Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 50 cmH2O
47 Regulowane ciśnienie końcowo-wydechowe PEEP/EPAP 0-25 cmH2O
48 Ciśnienie wspomagania w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 50 cmH2O
49 Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 20 cmH2O
50 Trigger wdechowy przepływowy i ciśnieniowy posiadający nie mniej niż 5 poziomów
regulacji oraz funkcję wyłączenia
Inne funkcje wentylacji
51 Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, opisać
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52 Regulacja narastania ciśnienia w zakresie od Min do 900 ms
53 Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie
mniejszym niż od (-) 5 do (-) 90% przepływu szczytowego
54 Możliwość ustawień wentylacji przez ustnik
Pomiary parametrów wentylacji
55 Pomiar ciśnienia szczytowego wyświetlany cyfrowo
56 Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta
57 Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu
58 Pomiar stosunku I/E
59 Pomiar przecieków niezamierzonych
60 Indeks dyszenia RSBI (f/Vt)
61 Możliwość pomiaru stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie
respiratora
Alarmy
62 Hierarchia alarmów w zależności od ważności, min. 3 priorytetach (wysoki, średni i niski)
63 Alarm zaniku zasilania sieciowego
64 Alarm niskiego poziomu naładowania akumulatora
65 Alarm krytyczny poziom naładowania akumulatora wewnętrznego
66 Alarm wysokiej i niskiej minutowej objętości oddechowej
67 Alarm wysokiej objętości oddechowej
68 Alarm niskiej objętości oddechowej
69 Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego i/lub niedrożności
70 Alarm niskiego ciśnienia wdechowego
71 Alarm wysokiej częstości oddechów
72 Alarm wysokiej nieszczelności
73 Alarm niskiego i wysokiego PEEP
74 Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu
75 Alarm rozłączenia układu z regulacją tolerancji w zakresie 5% - 95%
76 Alarm bezdechu z możliwością regulacji czasu reakcji
77 Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu
78 Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech
79 Alarm braku przejścia testu
80 Alarm niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód)
81 Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty
82 Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów na ekranie respiratora z min. ostatnich 3
dni
Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe
83 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji
84 Możliwość pracy z układem wdechowym przeciekowym „Leakage valve”
85 Możliwość pracy z układem wdechowym jednoramiennym z zaworem wydechowym
86 2 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z zaworem wydechowym dla
dorosłych dostosowanych do respiratora na każdy respirator
87 2 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z przeciekiem dla dorosłych
dostosowanych do respiratora na każdy respirator
88 Każdy zestaw wyposażony w zestaw filtrów powietrza do respiratora - ilość
wystarczająca na co najmniej rok pracy
89 Każdy zestaw wyposażony w min. 2 złączki do podłączenia tlenu
90 Każdy zestaw wyposażony w min. 3 maski ustno-nosowe z portem przeciekowym, z
paskami mocowanymi na rzep bez pośrednio do maski. Niewymagających dodatkowych

Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
nazwę
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klipsów. Do wyboru z rozmiarów S, M, L. Maski przeznaczone do wielokrotnego użytku
91
92
93
94

Torba transportowa do każdego respiratora
Serwis turbiny respiratora nie częściej niż 35 000 godzin pracy turbiny
Głośność pracy respiratora do 35dB
Oprogramowanie do analizy danych w komputerze

producenta,
typ i model
Tak
Tak, podać
Tak, podać

Tak

Warunki gwarancji i inne

95 Urządzenie z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
96 Instrukcje obsługi dla pacjenta oraz osobną dla personelu medycznego w języku polskim
wraz z dostawą
97 Oprogramowanie respiratora w języku polskim
98 Gwarancja min. 36 miesięcy
99 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
100 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
101 Możliwość zgłoszenia awarii respiratora 24 godziny na dobę
102 Adres i numer zgłoszeniowy
103 Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy
104 Reakcja serwisu: odebranie respiratora do naprawy od pacjenta lub z siedziby
zamawiającego na koszt Dostawcy w czasie max. 48 godzin od zgłoszenia
Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia
105 sprawnej pracy urządzeń z uwzględnieniem części eksploatacyjnych tj. akumulator i inne
jeśli instrukcja tego wymaga
106 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
107 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania w celu zapewnienia
sprawnej pracy urządzenia (okres czasowy lub godziny pracy)
Przy dostawie sprzętu do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, kartę
108 gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na
terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi min. trzy szkolenia
109
(lekarze oraz pielęgniarki w systemie zmianowym)

Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 1 poz. 2
Przedmiot zamówienia:
Dostawa respiratorów do wspomagania oddechu pacjenta w warunkach domowych - 10 zestawów
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

Parametry graniczne

Wartość
wymagana

3

Respirator do wspomagania oddechu typu BILEVEL do nieinwazyjnej wentylacji płuc w
warunkach terapii domowej
Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej
Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci

4

Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 2 kg

Tak, podać

5

Głośność pracy respiratora do 30dB

Tak, podać

6

Napisy i komunikaty w języku polskim

1
2

Tak
Tak
Tak

Tak

8

Monitorowanie
Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va,
ciśnienia IPAP i EPAP, stosunek I:E, AHI
Zasilanie respiratora
Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce

9

Zasilanie akumulatorowe, akumulator zewnętrzny na min. 8 godzin pracy

Tak, podać

10
11
12
13
14
15

Tryby pracy
CPAP
S spontaniczny
T oddech kontrolowany
ST z funkcją inteligentnego wspomagania minimalnej ilości oddechów
PAC wentylacja kontrolowana ciśnieniowa
Częstość oddechu w zakresie. 0-50 oddechów/ minutę

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać

7

Zakres ciśnień
16 IPAP: 4-30 mbar
17 EPAP: 2-25 mbar
18 CPAP: 4-20 mbar
19 Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do
4 s; przyrost co 0,1 s
20 Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego co najmniej od minuty do 900 ms
21 Min. 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu
22 Funkcja narastania ciśnienia EPAP podczas rozpoczęcia terapii
23 Funkcja krokowego obniżania ciśnienia na koniec terapii
Alarmy
24 Alarm dużej nieszczelności

Oferowana
wartość

Tak, podać

Tak

Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
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25
26
27
28
29
30
31
32
33

Alarm niskiej wentylacji minutowej
Alarm zatkany obwód
Alarm rozłączenia układu
Alarm bezdechu
Alarm awaria zasilania
Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe
Możliwość podłączenia źródła tlenu, maksymalny przepływ do 15L/min
Możliwość odczytu danych statystycznych z min. 365 dni terapii
Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni
Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez
algorytm respiratora
Możliwość zdalnej zmiany ustawień respiratora
Możliwość użytkowania podgrzewanego obwodu pacjenta
Możliwość podłączenia nawilżacza
Możliwość rozbudowy o moduł SpO2

34
35
36
37
38 Możliwość rozbudowy o moduł USB
39 Możliwość transferu danych za pomocą karty SD lub przez internet
40 Min. 5 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych z przeciekiem dla dorosłych
dostosowanych do respiratora na każdy respirator
41 Każdy zestaw wyposażony w zestaw filtrów powietrza do respiratora - ilość
wystarczająca na min. rok pracy respiratora
42 Każdy zestaw wyposażony w min. 2 złączki do podłączenia tlenu
Każdy zestaw wyposażony w min. 3 maski ustno-nosowe z portem przeciekowym, z
43 paskami mocowanymi na rzep bez pośrednio do maski. Niewymagających dodatkowych
klipsów. Do wyboru z rozmiarów S, M, L. Maski przeznaczone do wielokrotnego użytku
44 Każdy zestaw wyposażony w akumulator zewnętrzny na min. 8 godzin pracy
45 Torba transportowa do każdego respiratora

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
nazwę
producenta,
typ i model
Tak, podać
Tak

Warunki gwarancji i inne
46 Aparat z wyposażeniem fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
47 Instrukcje obsługi dla pacjenta oraz osobną dla personelu medycznego w języku polskim
wraz z dostawą
48 Oprogramowanie respiratora w języku polskim
49 Gwarancja min. 36 miesięcy
50 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
51 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
52 Możliwość zgłoszenia awarii respiratora 24 godziny na dobę
53 Adres i numer zgłoszeniowy
54 Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy
55 Reakcja serwisu: odebranie respiratora do naprawy od pacjenta lub z siedziby
zamawiającego na koszt Dostawcy w czasie max. 48 godzin od zgłoszenia
Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia
56 sprawnej pracy urządzeń z uwzględnieniem części eksploatacyjnych tj. akumulator i inne
jeśli instrukcja tego wymaga
57 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
58 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania w celu zapewnienia
sprawnej pracy urządzenia (okres czasowy lub godziny pracy)
59 Przy dostawie sprzętu do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, kartę

Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Podać
Tak
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gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na
terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
60 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi min. trzy szkolenia
(lekarze oraz pielęgniarki w systemie zmianowym)

Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 2
Przedmiot zamówienia:
Dostawa pulsoksymetrów akumulatorowo – sieciowych - 20 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Parametry graniczne
Pulsoksymetr dla dorosłych
Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym
oraz ładowarką
Pulsoksymetr wyposażony z stację dokującą z możliwością ładowania akumulatora
Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 12 godzin pracy
Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
Możliwość zasilania bateriami AA
Waga urządzenia nie większa niż 500g
Zakres pomiaru saturacji 0-100[%]
Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70[%] -100[%] nie gorsza niż 2 pkt [%]
Zakres pomiaru pulsu min. 25-250 uderzeń na minutę
Ciągły tryb monitorowania parametrów
Kolorowy wyświetlacz prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje
pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze
Wyświetlanie krzywej pletyzmografu
Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość
Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji
Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość
Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna
Wyświetlanie czasu
Trend pomiaru z nie mniej niż 280 pomiarów
Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy
Alarm odłączenia SpO2 czujnika
Alarm rozładowanej baterii
Alarm wizualny i dźwiękowy całkowicie rozładowanej baterii
Regulacja głośności dla alarmu
Stopień ochrony: IPX1
Czujnik pomiarowy saturacji, wielokrotnego użytku typu klips min. 1szt.

Wartość
Oferowan
wymagana a wartość
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać

Warunki gwarancji i inne
Pulsoksymetr z wyposażeniem fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
Gwarancja na pulsoksymetr i czujnik min. 36 miesięcy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
31 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
27
28
29
30

Tak
Tak
Tak
Tak, opis
Tak
24

32 Możliwość zgłoszenia awarii pulsoksymetru 24 godziny na dobę
33 Adres i numer zgłoszeniowy
34 Zapewnienie pulsoksymetru zastępczego na czas naprawy
35 Reakcja serwisu: odebranie pulsoksymetru do naprawy od pacjenta lub z siedziby
zamawiającego na koszt Dostawcy w czasie max. 48 od zgłoszenia
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
36 pracy urządzeń, bezpłatne z uwzględnieniem części eksploatacyjnych jeśli instrukcja tego
wymaga
37 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, karta
38 gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na
terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
39 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi

Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 3
Przedmiot zamówienia:
Dostawa ssaków przenośnych akumulatorowo-sieciowych - 20 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________

L.p.

Parametry graniczne

1
2
3
4
5
6

Ssak przenośny akumulatorowo-sieciowy
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia ssaka
Ssak przystosowany do pracy ciągłej
Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% i 12V
Wbudowany akumulator pozwalający na pracę ciągłą co najmniej 45 minut
Podciśnienie nie mniejsze niż 85 kPa
Maksymalna wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny nie
mniejsza 30 l/min
Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora
membranowego. Panel przedni wyposażony w podświetlaną skalę wykorzystanego
podciśnienia i precyzyjnego doboru ssania poprzez odpowiednie podświetlenie
oznaczonej skali na panelu przednim urządzenia ssącego. Pokrętło do zmiany
podciśnienia i siły ssania. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na panelu
przednim
Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie
wymagająca konserwacji
Głośność pracy ssaka do 50 dB
Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy
Włącznik/wyłącznik na panelu przednim
Zbiornik nie mniejszy niż 0,8 litra wielorazowy na wydzielinę, nietłukące z tworzywa z
podziałką, autoklawowalny w temperaturze do 134°C
Uchwyt boczny na dren wmontowany na stałe w konstrukcje urządzenia z metalu
Możliwość stosowania na oddziałach szpitalnych i SOR
Filtry antybakteryjne - min. 5 szt. do każdego ssaka

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Warunki gwarancji i inne
Ssak fabrycznie nowe, rok produkcji 2019
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
Gwarancja min 36 miesięcy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
Możliwość zgłoszenia awarii ssaka 24 godziny na dobę
Adres i numer zgłoszeniowy
Zapewnienie ssaka zastępczego na czas naprawy
Reakcja serwisu: odebranie ssaka do naprawy od pacjenta lub z siedziby
zamawiającego na koszt Dostawcy w czasie max. 48 od zgłoszenia
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń , bezpłatne z uwzględnieniem części eksploatacyjnych tj. akumulator i
inne jeśli instrukcja tego wymaga
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika

Wartość Oferowana
wartość
wymagana
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać

Tak

Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać

Tak
Tak
Tak
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
26

28
29
30

Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, karta
gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku
na terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu

podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 4
Przedmiot zamówienia:
Dostawa koncentratorów tlenu – 10 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

Parametry graniczne

Koncentrator tlenu przeznaczony do dostarczania dodatkowego tlenu do osób
wymagających tlenoterapii niskiego przepływu
2 Jednolita, trwała konstrukcja modułowa
3 Demontowalny moduł sterowania przepływem z butlą nawilżacza umożliwiający
regulację stopnia podaży tlenu na odległość od koncentratora tlenu
4 Wbudowany wysokiej jakości ekran LCD wskazujący aktualny stan urządzenia, czas
pracy, parametry tlenu i alarmy
5 Alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia oraz zbyt wysokiej temperatury
skoncentrowanego tlenu
6 Automatyczne wyłączenie urządzenia przy zbyt wysokim ciśnieniu tlenu
7 System ostrzeżeń głosowych i wizualnych (alarmy) do okresowej zmiany kaniuli
nosowej, wymiany filtrów oraz napełnienia butli nawilżacza wodą
8 Zakres przepływu tlenu: 1 - 5l/min
Koncentracja tlenu:
9 - 3l/min – 92,2% +/- 3%
- 5l/min – 90% +/- 3%
10 Max. ciśnienie wyjściowe: 8 PSI +/- 1
11 Głośność pracy koncentratora do 55 dB
12 Waga urządzenia max. 17 kg
13 Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce
14 Średnie zużycie energii max. 360 W (+/- 100 W)
Warunki gwarancji i inne
15 Koncentrator tlenu fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
16 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
17 Gwarancja min. 36 miesięcy
18 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
19 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
20 Możliwość zgłoszenia awarii koncentratora tlenu 24 godziny na dobę
21 Adres i numer zgłoszeniowy
22 Zapewnienie koncentratora zastępczego na czas naprawy
23 Reakcja serwisu: odebranie koncentratora tlenu do naprawy od pacjenta lub z siedziby
zamawiającego na koszt Dostawcy w czasie max. 48 od zgłoszenia
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
24 pracy urządzeń, bezpłatne z uwzględnieniem części eksploatacyjnych jeśli instrukcja tego
wymaga
25 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
26 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
1

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
28

gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, karta
27 gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na
terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
28 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 5 poz. 1
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wideogastroskopu – 1 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Parametry graniczne
Wideogastroskop
Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm
Średnica zewnętrzna – max. 9,8 mm
Chip CCD w końcówce endoskopu
Kanał water-jet do spłukiwania pola zabiegowego
Kąt obserwacji – min. 140°
System głębi ostrości min. 5-100mm
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym
wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki
względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia
endoskopowego
Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania
każdej funkcji sterującej procesora – min. 3
Zagięcie końcówki w stopniach min. G/D; L/P: 210/120; 120/120
Długość robocza min. 1050mm
Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła, pełna kompatybilność w wszystkimi
funkcjami posiadanych wideoprocesorów EPK-i5000 oraz EPK-i
Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu
pokarmowego
System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła
światła za pomocą jednego konektora
Obrotowy konektor w zakresie min. 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla
bezpieczeństwa styków elektrycznych

18 Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych
producentów min. 5, załączyć listę
19 Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami typu: INNOVA E3 bez
użycia dodatkowych adapterów
20 Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji badań endoskopowych EndoBox
21 Kompatybilność z posiadanymi torami wizyjnymi serii EPK-i5000 oraz EPK-i
Warunki gwarancji i inne
22 Wideogastroskop fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
23 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
24 Gwarancja min. 36 miesięcy
25 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
26 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak,
załączyć
listę
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

Możliwość zgłoszenia awarii wideogatroskopu 24 godziny na dobę
Adres i numer zgłoszeniowy
Zapewnienie wideogastroskopu zastępczego na czas naprawy
Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń, bezpłatne
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, karta gwarancyjna,
protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie
Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 5 poz. 2
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wideokolonoskopu – 1 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

Parametry graniczne

1
2
3
4

Wideokolonoskop
Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm
Średnica zewnętrzna wziernika– max 13,2 mm
Chip CCD w końcówce endoskopu
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym
wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki
względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia
endoskopowego
Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą
optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej
endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania
wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie
do jelita
Kąt obserwacji – min. 140° z dostępną płynną funkcją zoom sterowaną regulatorem z
rękojeści endoskopu
Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
Kanał water-jet do spłukiwania pola zabiegowego
Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
Zawór testera szczelności w konektorze
Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
System głębi ostrości min. 4-100mm
Długość robocza 1500mm – 1600mm
Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła, pełna kompatybilność z wszystkimi
funkcjami posiadanych procesorów wizyjnych serii EPK-i5000 oraz EPK-i
System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
Obrotowy konektor w zakresie min. 180° redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń
Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o
system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu
pokarmowego
Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min. 3 zakresów widma
Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla
bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych
producentów min. 5, załączyć listę

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24 Kompatybilność z posiadanymi myjniami – dezynfektorami typu: INNOVA E3 bez
użycia dodatkowych adapterów

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak

Tak

Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak,
załączyć
listę
Tak
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25 Kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji badań endoskopowych EndoBox
26 Kompatybilność z posiadanymi torami wizyjnymi serii EPK-i5000 oraz EPK-i
27 Ręczny tester szczelności endoskopu
Warunki gwarancji i inne
28 Wideokolonoskop fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
29 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
30 Gwarancja min 36 miesięcy
31 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
32 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
33 Możliwość zgłoszenia awarii wideogatroskopu 24 godziny na dobę
34 Adres i numer zgłoszeniowy
35 Zapewnienie gastroskopu zastępczego na czas naprawy
36 Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
37 Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń , bezpłatne
38 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
39 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjna,
40 protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie
Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
41 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 6
Przedmiot zamówienia:
Dostawa morcelatora z wyposażeniem – 1 zestaw
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

1

2

3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

14
15

Parametry graniczne
Jednostka sterująca morcelatora z kablem sieciowym dł. min. 5m:
- podłączenie włącznika nożnego i kabla silnika na panelu przednim,
- czytelny wyświetlacz obrazujący nastawioną prędkość obrotów,
- możliwość ręcznej regulacji obrotów morcelatora w zakresie 50 - 1000/min.,
- możliwość wyboru jednego z trzech zakresów obrotów: niski 100-400 obr./min., średni 300-700 obr./min.,
wysoki 500-1000 obr./min.,
- możliwość zmiany kierunku obrotów,
- klasa bezpieczeństwa II,
- wymiary nie większe niż 150 x 200 x 120mm,
- waga nie większa niż 2,5kg

Jednostka napędowa w formie pistoletu umożliwiająca przyłączenie rurki tnącej, kaniuli
oraz zaworu uszczelniającego; możliwość umieszczenia dwóch uszczelek w zaworze
uszczelniającym; możliwość schowania noża w kaniuli poprzez jej obrót; jednostka
napędowa przystosowana do min.1000 obrotów noża na minutę, przeznaczona do min.
250 cykli sterylizacji
Silnik z kablem długości min. 3m umożliwiający połączenie jednostki sterującej z
napędową; maksymalna liczba obrotów 40.000/min. Silnik przeznaczony do min. 250
cykli sterylizacji
Uchwyt/nakładka na silnik morcelatora, długość 126mm, śr. 27mm, z odpowietrznikami
ciepła i dźwignią zwalniającą, przeznaczony do sterylizacji
Włącznik nożny z kablem min. 3m, stopień ochrony IPX8:
- możliwość zmiany prędkości obrotów poprzez zmianę siły nacisku na włącznik nożny w
zakresie wyświetlanym na wyświetlaczu jednostki sterującej
Wyposażenie dodatkowe
Zestaw do morcelacji o średnicy15mm zawierający:
- rurka tnąca do morcelatora, długość 251mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 22mm,
przeznaczenie do min. 20 cykli sterylizacji;
- obturator do morcelatora, długość 350mm, śr. 15mm, przeznaczony do sterylizacji;
- kaniula zewnętrzna do morcelatora, długość 185mm, średnica 15mm, średnica w części proksymalnej 31mm,
wyposażona w daszek chroniący tkanki przed ostrzem noża, autoklawowalny

Kleszcze tenaculum (kulociąg) do morcelatora uchwyt z zapadką, tuba, wkład, długość
495mm, średnica 10mm, autoklawowalne
Spray czyszczący do pielęgnacji silnika i jednostki napędowej morcelatora
Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji jednostki napędowej morcelatora
Dyfuzor do spray'u do pielęgnacji silnika morcelatora
Uszczelka z nacięciem do morcelatora, autoklawowalna, średnica 32mm, min. 20 szt.
Uszczelka do morcelatora, autoklawowalna, średnica 12-20mm, min. 20 szt.
Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku:
tuba wewnętrzna i zewnętrzna, przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji, min. 1
zestaw
Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość min.
4,5m, wtyczka od strony instrumentu szcześciokątna Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm;
przeznaczenie do min. 290 cykli sterylizacji
Pętla jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy
LASH, z teflonową izolacją min. 30 szt.

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak, podać

Tak, podać

Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać

Tak, podać

Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
34

16 Pętla jednorazowego użytku Ø170mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy
Tak, podać
LASH, z teflonową izolacją min. 10 szt.
Elektroda laparoskopowa z kanałem do irygacji - cienki hak "L", długość 360mm, Ø5mm,
17 wymiar haka 4mm x 1mm, kanał Ø3mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki;
Tak, podać
przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji min. 1 szt.
18 Pojemnik do sterylizacji kompatybilny z morcellatorem, wymiary co najmniej 580 x 280 Tak, podać
x 100 mm, min. 1 szt.
Sterylny wkład do koszyka do bezpiecznego czyszczenia i sterylizacji, sterylnego przechowywania, transportu

19 instrumentów i komponentów morcelatora, o wymiarach 518 x 247 x 80 mm, wyposażony w uchwyty na dwa

Tak, podać

20 Uszczelka do zamykania kanału ssącego min. 5 szt.
21 Szczotka czyszcząca o średnicy Ø 3, 4, 6, 9 i długości 500mm min. po min. 1 szt. z
każdego rozmiaru
Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych, długość min. 4,5m, wtyczka od
22 strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm; przeznaczenie do min. 300 cykli
sterylizacji
Warunki gwarancji i inne
23 Morcelator z wyposażeniem fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
24 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
25 Gwarancja min 36 miesięcy
26 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
27 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
28 Możliwość zgłoszenia awarii mercelatora 24 godziny na dobę
29 Adres i numer zgłoszeniowy
30 Zapewnienie mercelatora zastępczego na czas naprawy
31 Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
32 Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń , bezpłatne
33 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
34 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu dołączyć „paszport techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjna,
35 protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie
Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
36 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak, podać

zestawy składające się z obturatorów, noży i kaniul o różnych średnicach oraz odrębne uchwyty na jednostkę
napędową, silniczek, uchwyt oraz koszyczek na uszczelki min. 1 szt.

Tak, podać
Tak, podać

Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 7
Przedmiot zamówienia:
Dostawa głowicy convex kompatybilnej z ultrasonografem Mindray typ DC-70 X-Insight – 1 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

Parametry graniczne

1

Głowica convex wykonana w technologii single crystal lub podobnej poprawiającej
jakość obrazowania, wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa, do badań jamy brzusznej,
ginekologicznych, położniczych, urologicznych i naczyniowych, przeznaczona do
współpracy z ultrasonografem Mindray DC-70 X-Insight

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,5 – 5,5 MHz
Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3
Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4
Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 3
Ilość elementów min. 190
Kąt pola obrazowego głowicy min. 60°
Rozszerzony kąt pola obrazowego głowicy min. 90°
Głębokość obrazowania min. 38 cm
Warunki gwarancji i inne
Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2019
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
Gwarancja min 36 miesięcy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
Możliwość zgłoszenia awarii głowicy 24 godziny na dobę
Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
Adres i numer zgłoszeniowy
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń, bezpłatne
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
Przy dostawie sprzętu do dołączyć kartę gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru,
atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja
zgodności
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak

Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
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3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 8
Przedmiot zamówienia:
Dostawa wraz z instalacją i montażem myjko dezynfektorów - 3 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Parametry graniczne
Myjko dezynfektor przeznaczona do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na
wydaliny ludzkie kaczki, baseny i nerki szpitalne
Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 92ºC
Min. dwa programy mycia i dezynfekcji
Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile
Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej
10 min.
Komora myjąca głęboko tłoczona wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316
Jednolita komora, nie dopuszczone spawy komory ze względów higienicznych
Kompaktowa budowa:
– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm
– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad
urządzeniem półki na naczynia
Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną
Zużycie wody:
- dla programu normalnego max. 15 litrów,
- dla programu intensywnego max. 20 litrów
Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody
Wbudowana pompa środka zmiękczającego
Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników o pojemności 5l ze środkami
chemicznymi zlokalizowana pod komorą
Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną ,
zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej
Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz.
Wymagana moc zasilania – max. 3 kW
Pojemność komory mycia min. – 1 szt. basen i 1 szt. kaczka razem lub 3 szt. kaczki
razem,
Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji
Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę
Automatyczny przebieg procesu
Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min.
dwóch obrotowych
Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów
znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących – natryskowych,
dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia
Automatycznie otwierane drzwi po zakończeniu procesu
Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883
Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną
instytucję naukową / badawczą
Zestaw startowy środków chemicznych:

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
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- min. 1 szt. kanister o pojemności 5litrowów detergentu środa do zmiękczania wody
26 Instalacja i montaż sprzętu w miejscu wyznaczonym przez użytkownika
Warunki gwarancji i inne
27 Myjko dezynfektor fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
28 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
29 Gwarancja min. 36 miesięcy
30 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
31 Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od
daty dostawy
32 Możliwość zgłoszenia awarii myjko dezynfektora 24 godziny na dobę
33 Adres i numer zgłoszeniowy
34 Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
35 Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń, bezpłatne z uwzględnieniem części eksploatacyjnych
36 Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
37 Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie urządzenia do każdej sztuki dołączyć „paszport techniczny”, kartę
38 gwarancyjna, protokół przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na
terenie Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności
39 Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak
Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW GWARANCJI
Pakiet nr 9
Przedmiot zamówienia:
Dostawa respiratora transportowego – 1 szt.
Producent/Firma: ____________________________
Typ aparatu: ________________________________
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Parametry graniczne
Respirator transportowy, turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i
nieinwazyjnej w warunkach szpitalnych oraz podczas transportu pacjenta
Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej
Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci od 5 kg
masy ciała
Odporny na wstrząsy i wibracje zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na uderzenia min. 100 G
Wodoodporny w klasie IPX22
Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 9 kg
Zasilanie respiratora
Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w
powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym
Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce

9
10 Zasilanie prądem stałym 11-15 VDC, max. 5A
11 Zintegrowany akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę respiratora przy w pełni
naładowanej baterii przez co najmniej 7,5 godzin
12 Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min. 21 godziny
Pneumatyka
13 Podawanie gazu podwójna wewnętrzna membrana
14 Tlen/mieszanka zintegrowana
Tryb wentylacji
15 Zaprogramowane ustawienia szybkiego startu Quick Start
16 A/CMV Ciśnienie lub Objętość
17 SIMV Ciśnienie lub Objętość
18 CPAP
19 Bi-PAP programowalny
20 NIV wentylacja nieinwazyjna
Ustawienia-kontrola
21 Objętość oddechowa min. 40 do 2,000 ml
22 RR częstość oddechów min. 0,5 do 60 oddechów/min.
23 I Time czas wdechu min. 0,5 do 2,0 sekund
24 PEEP/CPAP min. 0 do 25 cm H2O /mbar
25 PS wentylacja wspomagana ciśnieniem min. 0 do 25 cm H2O/mbar
26 Przepływ min. 5 do 60 l/min ,(przepływy ≥ 80 l/min. w opcji PS, CPAP i demand floks)
27 Target Pressure - Kontrola ciśnienia min. 15 do 55 cm H2O/mbar
28 Ptrig - Czułość -5 do -1 cm H2O/mbar

Oferowana
Wartość
wymagana wartość

Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63

Wdech ręczny max. 2 sekundy
FiO2 co najmniej 21 do 1,00
Wdech ręczny maksymalny czas 2 sekundy
Flow Wave Pattern prosty lub zstępujący
Funkcja automatycznej blokady ON / OFF
Zdalny alarm Normalnie Otwarte / Zamknięte
PEEP + PS nie może przekroczyć 25 cm H2O/mbar na podstawie wybranego typu
Parametry monitorowane i obliczone
Paw-średnie ciśnienie oddechowe (szczyt, podstawa) I:E stosunek
Objętość oddechowa Przepływ
Liczba spontanicznych oddechów FiO2
Poziom baterii zintegrowanej
Poziom baterii zewnętrznej
Alarmy
Wysokie ciśnienie w drogach oddech
Niskie ciśnienie w drogach oddech
Alarm przerwania pracy
Bezdech 20 sekundowe ustawienia, opcja wentylacji bezdechu
Niskie ciśnienie O2
Niski poziom powietrza
Alarm „usterka”
Rozładowana bateria min. 20 minut pracy z baterii
Wyciszenie / resetowanie
Połączenia sygnałów
Zdalny alarm przewód do podłączenia zdalnego alarmu lub systemu przywoławczego
Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe
Szybki start programowalne ustawienia do szybkiego wywoływania ustalonych
protokołów wentylacji
Min. trzy dodatkowe programowalne tryby niestandardowe dostępne do szybkiego
przywołania
Urządzenie spełniające obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością
elektromagnetyczną
Tryb oszczędzania tlenu, możliwość zasilania tlenem o niskim ciśnieniu w celu
zwiększenia ilości dostępu tlenu
Przewód wysokociśnieniowy tlenowy oraz sprężonego powietrza do punktu poboru
gazów typ zgodny z instalacją Zamawiającego AGA min. 2 szt.
Jednorazowe obwody pacjenta jedno rurowe z zastawką, przyłącze uniwersalne rurek i
masek min. 60 szt. dla dorosłych i min. 20 szt. dla dzieci
Statyw mobilny - wózek wyposażony w podstawę jezdną z min. pięcioma kółkami w tym
min. dwa z blokadą, koszyk na akcesoria, regulacja w pionie pochylenia umożliwiające
ergonomiczną pracę dla osób niskich i wysokich, możliwość mocowania respiratora na
szybko mocującym złączu do wózka - 1 szt.
Wieszak umożliwiający transport respiratora na barierce łóżka pacjenta – 1 szt.
Torba transportowa – 1 szt.
Warunki gwarancji i inne

Tak, podać
Tak, podać
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak

Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji 2019
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą
Gwarancja min. 36 miesięcy
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od

Tak
Tak
Tak, podać
Tak, opis
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać

Tak
Tak
Tak
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64
65
66
67
68
69
70
71
73

daty dostawy
Możliwość zgłoszenia awarii respiratora 24 godziny na dobę
Adres i numer zgłoszeniowy
Zapewnienie respiratora zastępczego na czas naprawy
Reakcja serwisu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze
Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej
pracy urządzeń, bezpłatne z uwzględnieniem części eksploatacyjnych tj. akumulator i
inne jeśli instrukcja tego wymaga
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; trzy z
wyjątkiem napraw powstałych z winy użytkownika
Liczba przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu
gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy urządzenia (w okresie 1 roku)
Przy dostawie sprzętu dołączyć „paszport techniczny”, kartę gwarancyjna, protokół
przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski,
certyfikat CE lub deklaracja zgodności
Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu

Tak
Podać
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak, podać
Tak
Tak

1. Złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych parametrach jest kompletny
i po dostawie będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.
2. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie wyrób medyczny już posiadający wyżej opisane parametry niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” (+ ewentualna
dodatkowa informacja wymagana przez Zamawiającego) w każdej z rubryk. Przedstawione w tabeli wymagania są wymaganiami minimalnymi (granicznymi). Zapis „Nie” w którejkolwiek z
rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako tej, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem przewidzianym w ustawie Prawo Zamówień
Publicznych. Kolumna „wartość oferowana” dla ważności oferty musi zostać wypełniona w każdym miejscu, zgodnie z wymogami w tabeli, pod rygorem odrzucenia oferty j.w. W przypadku
pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, ze Wykonawca w miejscu tym wpisał „NIE”, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do wyjaśnień w tym zakresie.
3. Zamawiający wymaga podania w ofercie nazwy Producenta (Firmy) dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia i jego typu.
4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i wniesiony oraz zainstalowany (jeśli dotyczy) na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie
należącym do Zamawiającego w Tczewie lub Gniewie, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SIWZ.

____________ dnia __.__.____ r.
_______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
UMOWA Nr ___/11/PN/2019 (Projekt)
Zawarta w dniu _______-2019 roku w Tczewie pomiędzy :
Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Nr KRS 0000386185, NIP 593-25-26-795, REGON 220620689, Kap. Zakładowy
– 25.222.350,00 zł. wpłacony w całości, z siedzibą: UL. 30-GO STYCZNIA 57/58, 83-110
TCZEW, zwana w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1) Pana Macieja Bielińskiego – Prezesa Zarządu
a
________________, wpisana do __________________________________________________,
NIP: ________________, REGON: _________________
z siedzibą: _____________________________________, zwanym w dalszej części Umowy
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez :
1) __________________________________________________________________________,
na podstawie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/PN/2019 art. 39-46
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z póżn. zm. i aktami
wykonawczymi do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn. zm), złożonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia _______________-2019r.
§ 1.
1.

Wykonawca
zobowiązuje
się
dostarczyć
Zamawiającemu
_______________________________________________________________________
określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w terminie: _______________________
_______________________________________________________________________
objęte zakresem przedmiotowym niniejszej umowy zwane będą w dalszej części niniejszej
umowy „Wyrobami”.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostawy Wyrobów w zakresie i ilościach
zgodnych z zestawieniem wyspecyfikowanym w formularzu ofertowo - cenowym oraz
załączniku nr 3 do SIWZ złożonych przez Wykonawcę w jego ofercie, w zakresie Pakietu nr
_________, do postępowania 11/PN/2019, które to stanowią załącznik nr 1 do niniejszej
umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania 11/PN/2019 oraz
oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu 11/PN/2019 stanowią
integralną część niniejszej umowy.

3.

Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do swobodnego rozporządzania Wyrobami, które
są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia
oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz że wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawcę nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych
uprawnień oraz zgody i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w
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zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia
zgłoszenia żądania.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, wniesienia i zainstalowania (jeśli dotyczy)
zamówionych Wyrobów:
a) do dnia ___________________________________________________________
b) w dzień roboczy ustalony z Zamawiającym, w godz. od 8:00 do 14:00.
5. Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany przedmiot umowy będzie kompletny i po
zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności
dokonania dodatkowych zakupów.
6.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, rozładunku oraz wniesienia Wyrobów do
miejsca wskazanego przez Zamawiającego w Tczewie, ul. 30-go Stycznia 57/58, na własny
koszt i ryzyko.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia Wyrobów podczas
transportu nie obciążając przy tym Zamawiającego żadnymi dodatkowymi kosztami.

8.

Wykonawca oświadcza, że dostarczone Zamawiającemu Wyroby będą posiadały oznaczenia
i certyfikaty wymagane w obowiązujących przepisach prawa, w tym, w szczególności w
przepisach ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 roku, poz.
175)

9.

Wykonawca oświadcza, że parametry jakościowe dostarczonych Wyrobów nie będą gorsze
niż te określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie złożonej przez
Wykonawcę do postępowania 11/PN/2019.

10. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy Wyroby fabrycznie nowe, o najwyższej jakości,
zapewniającej bezpieczne ich użytkowanie, które są odpowiednie do użytkowania w
podmiotach świadczących usługi medyczne, będące wyrobami medycznymi.
11. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone
Wyroby, na okres min. 36 miesięcy. Wykonawca jednocześnie udziela Zamawiającemu
rękojmi na dostarczone Wyroby, na okres równy okresowi gwarancji.
12. Zamawiający zastrzega prawo zgłaszania Wykonawcy reklamacji w odniesieniu do
dostarczonych Wyrobów i ich części. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania
zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w
wartości 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego reklamacji faksem, pocztą
elektroniczną lub pocztą tradycyjną (np. kurier, Poczta Polska).
13. W razie stwierdzenia, że dostarczone Wyroby lub ich części mają wady, Wykonawca
zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwych Wyrobów lub ich części na Wyroby
lub części wolne od wad – niezwłocznie, ale w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, przesłanej przez Zamawiającego
faksem lub pocztą elektroniczną lub od dnia wydania ekspertyzy, o której mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu, w razie potwierdzenia przez przedmiotową ekspertyzę zasadności
reklamacji złożonej przez Zamawiającego.
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14. Nieuzasadnione odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 12 i 13
niniejszego paragrafu może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od
niniejszej umowy z winy Wykonawcy i skutkować po stronie Wykonawcy obowiązkiem
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt c)
niniejszej umowy.
15. W przypadku odrzucenia reklamacji, o której mowa w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu
Zamawiający ma prawo wystąpić do właściwego organu, urzędu lub innej instytucji, w celu
uzyskania ekspertyzy w zakresie jakości i właściwości Wyrobów dostarczonych przez
Wykonawcę oraz ich zgodności z wymogami przewidzianymi przepisami prawa oraz
określonymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli
reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszelkie koszty związane z uzyskaniem
ekspertyzy ponosić będzie Wykonawca, który zobowiązany będzie do ich zwrotu w terminie
7 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego.
16. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonych Wyrobów w
przypadku dostarczenia Wyrobów niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Odmowa
przyjęcia Wyrobów w przypadku opisanym w niniejszym ustępie nie skutkuje
przedłużeniem terminu realizacji niniejszej umowy.
17. Zamawiający może także odmówić przyjęcia dostarczonych przez Wykonawcę Wyrobów, w
przypadku ich dostarczenia przez Wykonawcę z opóźnieniem tj.: po terminie obowiązywania
niniejszej umowy. W takim wypadku Zamawiający ma prawo uznać, iż umowa nie została
zrealizowana z winy Wykonawcy.
18. Po dostarczeniu zamówionych Wyrobów, następuje ich przyjęcie przez Zamawiającego.
Przyjęcie, o którym mowa w zdaniu powyżej, może być poprzedzone sprawdzeniem
dostawy. Strony zgodnie postanawiają, iż sprawdzenie dostawy, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym nie jest równoznaczne z uznaniem, iż zamówione Wyroby spełniają
warunki określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy złożonej do postępowania 11/PN/2019
i są wolne od wad.
19. Po przyjęciu dostarczonych Wyrobów, Zamawiający wyrywkowo sprawdzi ilość oraz czy
dostarczone Wyroby są wolne od widocznych wad fizycznych lub jakościowych.
Przedstawiciel Wykonawcy upoważniony jest do obecności podczas tych czynności.
Czynność ta nie zwalnia Zamawiającego od prawa złożenia ewentualnej reklamacji w
terminie późniejszym, co do ilości oraz wad fizycznych lub jakościowych. Przyjęcie
Wyrobów nastąpi na podstawie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (protokół przekazania –
odbioru).
20. Dostarczone przez Wykonawcę Wyroby (dotyczy Wyrobów w opakowaniach) winny mieć
na opakowaniu odpowiednie oznaczenia, a w szczególności: rodzaj, nazwę Produktu, ilość,
nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania wymaganego przez obowiązujące przepisy
prawa
21. Wykonawca wraz z dostawą Wyrobów zobowiązuje się dostarczyć wymagane certyfikaty,
materiały informacyjne producenta oraz komplet dokumentacji technicznej dla tych
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Urządzeń - w języku polskim, zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego
użytkownika.
22. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z
tytułu gwarancji. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy
ustawy – Kodeks cywilny.
23. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad środowiskowych i BHP
obowiązujących u Zamawiającego, których treść stanowi załącznik, odpowiednio, nr 2 i 3 do
niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólną Klauzulą Informacyjną
stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej Umowy i wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.
§ 2.
1. Całkowita wartość Wyrobów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy,
zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę w postępowaniu 11/PN/2019, wynosi:
Netto PLN: ___________ PLN (słownie: _________________________________________)
Brutto PLN: _________ PLN (słownie: __________________________________________)
podatek VAT ________%
2. Wykonawca gwarantuje stałość cen Wyrobów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt a)
niniejszego paragrafu oraz postanowień Par. 8 ust. 2 pkt a).
3. W trakcie obowiązywania niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany wartości
(ceny) Wyrobów wobec wartości ustalonej w ust. 1 niniejszego paragrafu wyłącznie w
przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT obejmującej Wyroby.
4. Zmiany wartości (cen) Wyrobów wynikające z wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 3
pkt a) niniejszego paragrafu następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
przedmiotowe wartości. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o
zmianach wynikających z uregulowań prawnych wskazanych w ust. 3 pkt a) niniejszego
paragrafu w formie pisemnej, przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed
dostawą. W przypadku, gdy termin wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
przedmiotowe wartości jest krótszy niż 7 dni od daty jego opublikowania Wykonawca
zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o zmianach wynikających z uregulowań
prawnych wskazanych w ust. 3 pkt. a) niniejszego paragrafu w formie pisemnej niezwłocznie,
w każdym jednak razie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie aktu
prawnego zmieniającego przedmiotowe wartości
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w
następujących przypadkach:
a) opóźnienia w dostawie Wyrobów - Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę
umowną w wysokości 5% wartości brutto wskazanej w § 2, ust. 1 niniejszej umowy za każdy
dzień zwłoki, z zastrzeżeniem pkt. b) niniejszego ustępu.
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b) opóźnienie, o którym mowa w pkt. a) niniejszego ustępu nie może przekroczyć łącznie 7 dni.
Po przekroczeniu tego terminu uważa się iż umowa nie została wykonana i stosuje się
odpowiednio zapis pkt. c) niniejszego ustępu, co do wysokości kary umownej.
c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % łącznej wartości brutto Wyrobów wskazanej
w § 2, ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość kar umownych w przypadku, gdy kary nie pokryją wartości
poniesionych szkód.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnościami
Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie postanowień niniejszej umowy.
4. Strony mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w Ustawie
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., z późn. zm. i aktami wykonawczymi
do ustawy, zwanej dalej „PZP”, (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
5. Kary umowne wynikające z postanowień niniejszej umowy płatne będą przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania Wykonawcy do ich
zapłaty.
§ 4.
1. Zapłata za zamówione i dostarczone Wyroby nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Wykonawcę faktury, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
w terminie do 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowej faktury (prawidłowo wystawionej)
przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż przedmiotowa faktura zostanie wystawiona po
odbiorze Wyrobów przez Zamawiającego. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół
zdawczo – odbiorczy, stanowiący załącznik do Faktury. Zapłata nastąpi w formie przelewu na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego przenieść
wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego, a wynikających z niniejszej
umowy na rzecz jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
§ 5.
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
ze strony Wykonawcy – _______________________________________________________,
tel. __________________________________, e-mail: _______________________________
oraz ze strony Zamawiającego – Mirosław Wołoszyk
tel. 058-777-65-46, e-mail: zaopatrzenie@szpitaletczewskiesa.pl
2. W razie zmiany danych osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy każda ze stron
zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie. Zmiana wywołuje
skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej strony.
§ 6.
1. Wszelkie oświadczenia i informacje składane przez Strony wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń w związku z Umową:
1) dla Wykonawcy – _______________________________________________________
2) dla Zamawiającego – 30-go Stycznia 57/58, 83-110 Tczew
3. Strony wskazują następujące osoby do dokonywania uzgodnień w związku z wykonaniem
Umowy
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1) dla Wykonawcy – ______________________________________________________
2) dla Zamawiającego – Mirosław Wołoszyk
4. Każda ze Stron jest obowiązana niezwłocznie powiadomić pisemnie drugą Stronę o każdej
zmianie adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za
skutecznie doręczone. Zmiana wywołuje skutek z chwilą poinformowania o niej drugiej
strony.
5. Dokonanie zmian w zakresie określonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakże każdorazowo wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.
§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie
szkody poniesione przez Zamawiającego oraz jakiekolwiek osoby trzecie, powstałe w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
2. Przez wykonywanie niniejszej umowy w rozumieniu ust. 1 niniejszego paragrafu, strony
rozumieją okres obejmujący czas od chwili zawarcia niniejszej umowy, do czasu odebrania
przez Zamawiającego dostarczonych przez Wykonawcę Wyrobów, w tym w szczególności
logistyczny proces dostarczenia Wyrobów w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
§ 8.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w pierwszej kolejności
zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), a następnie przepisy Kodeksu Cywilnego
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą mieć miejsce tylko w przypadkach określonych
w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) lub w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
a) ustawowej zmiany podatku VAT,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
Jako sposób zmian i uzupełnień dozwolonych w treści niniejszej umowy ustala się formę
pisemnego oświadczenia, które każdorazowo powinno zawierać uzasadnienie, pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia.
3. Strony będą dążyć do rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć przy realizacji
niniejszej umowy na drodze ugodowej. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas
sporne sprawy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowo - cenowy oraz załącznik nr 3 do SIWZ, złożone przez Wykonawcę w jego ofercie, do postępowania
11/PN/2019,
b) Załącznik nr 2 – Zasady Środowiskowe
c) Załącznik nr 3 – Zasady BHP
d) Załącznik nr 4 – Ogólna Klauzula Informacyjna
e) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, złożona w postępowaniu 11/PN/2019,
f) SIWZ do postępowania 11/PN/2019.

Wykonawca:

Zamawiający
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Załącznik nr 2 do Umowy

/11/PN/2019

ZASADY ŚRODOWISKOWE
1. Należy przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg ISO
14001, a w szczególności:
 przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A.
umowy
 zmniejszyć dla otoczenia uciążliwość swojej działalności związanej z wykonywaniem
prac zleconych przez Szpitale Tczewskie S.A.
 zabierać z terenów Szpitale Tczewskie S.A. wszelkie odpady powstałe w czasie
świadczenia usług
2. Usługodawcy nie wolno:
 wwozić na teren Szpitale Tczewskie S.A. jakichkolwiek odpadów
 składować żadnych substancji mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne,
wodę, glebę, a w przypadku gdy substancje te służą do wykonywania usług dla
firmy szczegóły ich składowania i stosowania należy uzgodnić z Kierownikiem Działu
Technicznego
 myć pojazdów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
 spalać odpadów na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
 wylewać jakichkolwiek substancji niebezpiecznych do gleby lub kanalizacji
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę
w zakresie obowiązującej w Szpitale Tczewskie S.A. polityki środowiskowej.
4. Dopuścić Kierownika Działu Technicznego do kontroli postępowania na zgodność z
przyjętymi zasadami środowiskowymi.
5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach środowiskowych
należy zwracać się do Kierownika Działu Technicznego.

Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)
……………………………...……….

Tczew, dnia _______________-2019
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Załącznik nr 3 do Umowy

/11/PN/2019

ZASADY BHP

1. Należy przestrzegać wymagań określonych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy wg PN- N-18001:2004, a w szczególności:
 przestrzegać wymagań prawnych w zakresie podpisanej ze Szpitale Tczewskie S.A.
umowy,
 rejestrować wypadki przy pracy, choroby zawodowe i zdarzenia potencjalnie wypadkowe
wśród swoich pracowników pracujących na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
 wyposażyć swoich pracowników w środki bezpieczeństwa .
2. Usługodawca musi:
 organizować pracę swoich pracowników w sposób spełniający zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy,
 powiadamiać swoich pracowników o możliwych zagrożeniach związanych z
wykonywaniem przez nich prac,
 powiadamiać Starszego Specjalistę ds. BHP o zaistniałych wypadkach przy pracy.
3. Przeprowadzić szkolenie wśród podległych pracowników wykonujących usługę w zakresie
obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Umożliwić Starszemu Specjaliście ds. BHP z Szpitale Tczewskie S.A.
postępowania na zgodność z przyjętymi zasadami BHP.

kontrolę

5. W sytuacjach wątpliwych i nieokreślonych w powyższych zasadach BHP należy zwracać się
do Starszego Specjalisty ds. BHP.
6. Oświadczam, że pracownicy wykonujący pracę na terenie Szpitale Tczewskie S.A.
posiadają aktualnie badania zdrowotne i szkolenia BHP.
Podpis Zleceniobiorcy (Wykonawcy)
………………………….…………….
Tczew, dnia ____________-2019
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_ Załącznik nr 4 do Umowy

/11/PN/2019

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Szpitale Tczewskie S.A., z siedzibą w Tczewie 83-110, ul. 30-go Stycznia
57/58, reprezentowane przez Prezesa Szpitali Tczewskich S.A. w Tczewie;
2) W Szpitalach Tczewskich S.A. powołany jest inspektor ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest:
- pod numerem telefonu (58)777-67-53,
- pod adresem e-mail: iod@szpitaletczewskiesa.pl,
- pod adresem korespondencyjnym: 83-110 Tczew, ul. 30-go Stycznia 57/58;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji umowy z Panią/Panem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w tym do:
wszelkich
czynności
wynikających
ze
stosowania
aktualnie
obowiązującej
ustawy
z
dnia
29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) wraz z przepisami
wykonawczymi do ustawy, jak i wewnętrznych regulaminów dokonywania zakupów funkcjonujących u administratora,
- wszelkich czynności związanych z realizacją zawartych umów/zleceń/zamówień, w tym związanych z procedurami
reklamacyjnymi, gwarancją, rękojmią oraz kontaktem między Panią/Panem i administratorem,
- wewnętrznych procedur zatwierdzania i monitorowania dostawców,
- nawiązywania współpracy,
b) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.), w celu:
- przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności tj. wykazania spełniania przez
administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa,
c) dodatkowo przepisy prawa wymagają od administratora przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów podatkowych i
rachunkowych;
4) Administrator podjął wszelkie (stosowne) kroki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych
przechowywanych w naszych systemach informatycznych przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, zamianą oraz
rozpowszechnianiem;
5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów
powierzenia danych i przepisów prawa;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować
odmową zawarcia umowy jeśli obowiązek ich podania przez Panią/Pana wynika z przepisów prawa;
11) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez
administratora;
12) Pani/Pana dane są przetwarzane w systemie informatycznym oraz metoda tradycyjną – w wersji papierowej - poza systemem
informatycznym.
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ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR)

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE
PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(pieczęć Wykonawcy)

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr 11/PN/2019, na:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Szpitali Tczewskich S.A.
Niniejszym oświadczam(y), iż:
1) nie należę/ymy do żadnej *
2) należę/ymy do*
(*niepotrzebne skreślić)

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z przynależnością do grupy kapitałowej podajemy jej uczestników:
(Wykonawca nie należący do grupy kapitałowej poniższe rubryki przekreśla lub pozostawia niewypełnione).

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

W związku z przynależnością do grupy kapitałowej, w przypadku gdy uczestnicy tej grupy
kapitałowej złożyliby odrębne oferty lub oferty częściowe w niniejszym postępowaniu,
przedkładam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
________________ dnia __.__.____ r.
______________________________
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca na dzień otwarcia ofert nie należy do żadnej
grupy kapitałowej, może złożyć niniejsze oświadczenie wraz ze swoją oferta.
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