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Iłża, dnia 2.10.2019r. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA ZAKUP : „Sprzętu medycznego” 

W ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia 

dostępności usług  medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”w ramach Osi 

Priorytetowej VI. „Jakość życia” Działanie 6.1.  Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego lata 2014-2020. Nr projektu 

RPMA.06.01.00-14-a209/18-00 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty 221 000 Euro 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko 
niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego. 

 
 

Iłża, październik 2019r. 
 
 
 Sporządził: Hubert Wasila 
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1.  ZAMAWIAJĄCY 

 

Zamawiającym jest: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

Adres:    ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża 

Telefon:    (48) 616 31 75  

Email:    szrilza@szpitalilza.com.pl 

Adres strony internetowej Zamawiającego: http://www.szpitalilza.com.pl,  

Konto bankowe:   ING BANK ŚLĄSKI :02 1050 1432 1000 0022 8167 9338 

NIP:    796 17 04 266;  

REGON:   670902293 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

 1. eunijne@szpitalilza.com.pl   (dla korespondencji napływającej do zamawiającego).  

2. Skrytka ePUAP: /spzzozilza/eunijne  (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

3. http://www.szpitalilza.com.pl  http://www.bip2.szpitalilza.com.pl (adres strony 

internetowej, na której umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego przetargu).  

2.  OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  WRAZ 

ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 

1 INFORMACJE OGÓLNE: 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  , 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza 

do komunikacji.  

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu 

oraz Regulaminie ePUAP.  

mailto:1.%20eunijne@szpitalilza.com.pl
http://www.wss.com.pl/
http://www.bip2.szpitalilza.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub pocztę elektroniczną. 

6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 

zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na mini Portalu oraz stanowi 

załącznik do niniejszej SIWZ.   

7. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: www.szpitalilza.com.pl ; www.bip2.szpitalilza.com.pl 

8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, dokumentów, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP (formularze są dostępne pod  linkiem 

https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz  udostępnionego przez mini Portal 

(Formularze do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem  Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID 

postępowania). 

9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: eunijne@szpitalilza.com.pl  

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  za 

pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 10 adres email. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 

dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

http://www.wss.com.pl/
http://www.bip2.szpitalilza.com.pl/
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowieniaj
mailto:eunijne@szpitalilza.com.pl
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w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje 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. 

12. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do Oferty dokumenty będą opisywać stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 Kodeksu Karnego).  

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Marzena Barwicka  607 073 168 

3.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

3.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. 2018, poz. 1986) zwanej dalej „ustawą PZP”. 

3.2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień 

Publicznych oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie 

Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.szpitalilza.com.pl/ oraz na mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3.3.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

3.4.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

       zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3.5.Szacunkowa wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej  

        w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie 

art. 93 ust 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w przypadku nie uzyskania 

dofinansowania na realizacje przedmiotu zamówienia. 

3.7. Projekt współfinansowany w ramach Projektu „Rozbudowa, modernizacja 

 i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych 

SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)” współfinansowanego z Europejskiego 

https://www.szpitalilza.com.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Projektowej VI „Jakość życia” 

Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Nr projektu 

RPMA.06.01.00-14-a209/18-00 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup „ sprzętu medycznego” w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.” Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia 

dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”. W zakres przedmiotu 

zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz 

świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. 

Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki   towarowe, patenty 

lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza   rozwiązanie równoważne. 

Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza 

zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań 

Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów 

zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza 

odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości. 

4.1.1. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 

maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.). 

4.1.2. Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami 

europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności  i  nie 

podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia. 

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców 

„Przedmiotem zamówienia”. 

4.3. Główny Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

33100000-1   - Urządzenia medyczne 

33195000-3 - System monitorowania pacjentów 

33157000-5 - Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 
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33123200-0 - Urządzenia do elektrokardiografii 

33123000-8 - Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej 

33164100-8  - Kolposkopy 

33168100 -6 – Endoskopy  

4.4.Szczegółowo Przedmiot zamówienia określony został w opisie przedmiotu zamówienia  

w Rozdziale II SIWZ  

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia : do 10 grudnia 2019 roku 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

6.1.2.a uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

 z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. 

6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

6.1.4.a. Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6.1.4.b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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6.1.4.c. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 

wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

6.1.4.d. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający 

rozumie również Wykonawców będącymi wspólnikami spółki cywilnej. 

6.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

 6.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

6.1.5.c W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizowały dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6.1.5.d Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 6.1.5.e Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt. 6.1.5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 
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wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt.6.1.5. 

6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W  ART.24 UST.5 USTAWY PZP. 

6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) 

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 498, ze. zm.);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione 

do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 

ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba 

że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  
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4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5 powyżej;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów  

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 

Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców 

wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania tj. 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

 2) spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,  

3) brak podstaw wykluczenia. 
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7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, treść informacji 

zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu. 

7.2.2.) Na potwierdzenie ,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego należy załączyć do oferty  poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną./ 

załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ/ 

7.2.3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy / dokument złożony w oryginale lub 

notarialnie poświadczona kopia - jeżeli dotyczy/ 

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy wspólnie, oświadczenie składane 

na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.7.2.1.).  

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na 

ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza informacje 

 o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  pkt. 7.2.1.). 

7.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów 

7.6.1) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 

pkt 1 ustawy Pzp.  

7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa 

w art.25 ust.1 pkt.1- ustawy pzp:  oświadczenie wykonawcy 
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7.6.3) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa  

w art.25 ust.1 pkt.2- ustawy pzp:    

a/ dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą  

z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych /Dz.U. z 2015r. poz. 876 z późn. zm./ 

b/ opisy lub fotografie produktów które mają być dostarczone przez wykonawcę , których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, 

c/ wykaz dostawców części zamiennych , części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych 

określonych przez wytwórcę wyrobu, 

d/ wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę  lub autoryzowanego przedstawiciela  

do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji , okresowej lub doraźnej 

obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, 

kalibracji, regulacji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa  które zgodnie  

z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika. 

 

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami 

europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie 

podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego 

oświadczenia. 

7.6.4.) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- Złącznik nr 6 do SIWZ 

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz z tym 

oświadczeniem Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego – oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej  informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy 

Pzp. 

7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
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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.  

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia, lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

 7.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 

że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 7.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

7.12. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał  

w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez 

podwykonawcę i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców /wskazać w formularzu oferty 

w pkt.9/ 

7.13. w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016r.  poz.1126)  

8. WADIUM  

8.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. 

8.2. Zamawiający określa wadium w wysokości:  

- dla części nr 1 w wysokości 141,00 zł /słownie: sto czterdzieści jeden złotych/ 
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- dla części nr 2 w wysokości 282,00 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa złote/ 

- dla części nr 3 w wysokości 4 140,00 zł /słownie: cztery tysiące sto czterdzieści złotych/ 

- dla części nr 4 w wysokości 2 520,00 zł /słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia złotych/ 

- dla części nr 5 w wysokości 1 260,00 zł /słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych/ 

- dla części nr 6 w wysokości 252,00 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa złote/ 

- dla części nr 7 w wysokości  2 766,00 zł /słownie: dwa  tysiące  siedemset sześćdziesiąt sześć 

złotych/ 

8.3. Wadium musi być wniesione do dnia 11 października 2019 roku do godz. 10.00 

8.4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:  

1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: prowadzony przez ING BANK 

ŚLĄSKI :70 1050 1432 1000 0022 8167 9957; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

 z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 310).  

8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

Zamawiającego. Na poleceniu przelewu należy wpisać „ Wadium  DZP/13/2019 ”. O uznaniu 

prawidłowego wniesieniu wadium przelewem decyduje data wpływu środków na rachunek 

wadialny Zamawiającego. 

8.6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

8.7. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w pkt 8.4 ppkt.2-5 powyżej  

z treści tego dokumentu  musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone 

przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Pzp. 

8.8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
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została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz pkt 8.9 

poniżej. 

8.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.  

8.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert.  

8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium z przyczyn określonych w pkt. 8.8 niniejszej instrukcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium  

w terminie określonym przez Zamawiającego. 

 8.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

 8.13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw 

lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co 

spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.  

8.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 

 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

 w ofercie;  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jego złożenie było 

wymagane;  

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  
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9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

9.1. Wykonawca składa ofert za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na mini Portalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

9.2.Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część powinna być sporządzona  

w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, 

.rtf, .xps, .odt.i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty,  

w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portal. Ofertę należy 

złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia  skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9.3.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018, poz. 419), jeśli 

Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 

 i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.4.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzegł jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem  polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz  

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku, archiwum (ZIP). 

9.5.Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie 

ich odtajnieniem. 

9.6.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
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Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.7.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

9.8. Wykonawca po upływie terminu do skradania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

9.9.Wykonawca składa ofertę zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do 

siwz. 

9.10.Wykonawca może przygotować własny formularz oferty, jednak jego treść musi zawierać 

wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje. 

9.11.Wszelkie inne dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz 

 z tłumaczeniem na język polski. 

9.12.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.13.Ofertę należy przygotować w oparciu o wymagania określone w SIWZ. 

9.14.Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli  

z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa 

(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie 

kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

9.15.Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do 

oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej przez notariusza w 

postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

wystawionego przez osoby do tego upoważnione. 

9.16.zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SIWZ były wypełnione przez Wykonawcę 

i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SIWZ formie. 
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9.17.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.18.Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.19.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 lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

9.20.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

9.21Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9.22. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

9.23. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części 7: 

Część 1  - amnioskop z osprzętem 1 szt. 

Część 2 - pulsoksymetr  2 szt. 

Część 3 - kardiomonitor 5 szt. 

Część 4- respirator noworodkowy 1 szt. 

Część 5 - respirator dla dorosłych 1 szt. 

Część 6 - kolposkop 1 szt. 

Część 7 - gastroskop 1 szt. 

9.24. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.25. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia dodatkowych zamówień. 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
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terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. do dnia: 7 października 2019r) 

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu wskazanego powyżej 

lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania w/w wniosku. 

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której 

zamieścił SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej na 

której zamieścił SIWZ. 

10.6.  Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

10.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego.  

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej 

ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający nie 

dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych. 

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.  

11.3. Oferowana cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

11.4. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem 

postanowień pkt. 11.5. 

11.5. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
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 Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania  oraz wskazuje ich 

wartość bez kwoty podatku / należy wskazać w formularzu oferty pkt 10/ 

11.5. stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2174 ze zm.) 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

12.1. SP ZZOZ-Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17 ,27-100 Iłża pokój nr 104 

12.2.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego  na miniPortalu, w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 10:00  Klucz publiczny niezbędny 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. 

12.3.Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

12.4.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

 z upływem terminu składania ofert. 

13.2. 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. 

13.3. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą 

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium 

lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 



 

DZP/13/2019   

str. 22 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

14.1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży przy ul. Bodzentyńskiej 17, 27-100 Iłża  w dniu 

11.10.2019 r. o godz. 10:30. 

14.2.Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert dostępnej 

na miniPortalu oraz zostanie dokonane poprzez odszyfrowanie i otworzenie za pomocą klucza 

prywatnego. 

14.3.Otwarcie ofert jest jawne – Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

14.4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie znarowienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące cen oraz innych kryteriów oceny ofert zawartych 

w ofertach. 

14.5.Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

- ceny zawartej w ofertach oraz inne kryteria. 

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

15.1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający 

zastosuje następujące kryteria oceny ofert: 

1) cena – waga 60%, 

2) okres rękojmi i gwarancji – waga 40%. 

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną ilość 

punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio mniejsza 

ilość punktów. 

16. SPOSÓB OCENY OFERT 

16.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następującej 

zasady: 

a/  Kryterium Cena: 

Wartość punktowa= C min/ C of x R 
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R- Ranga ocenianego kryterium 

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert 

C of- wartość brutto oferty badanej 

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) 

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 60 punktów. 

b/ Kryterium „okres rękojmi i gwarancji ” 

Wartość punktowa dla kryterium „okres rękojmi i gwarancji ” będzie wyliczana według wzoru: 

Wartość punktowa= T max / T of x R 

T of – okres wskazany w badanej ofercie 

T max – najdłuższy okres zaoferowany przez Wykonawców 

R- Ranga ocenianego kryterium 

W zakresie kryterium „okres rękojmi i gwarancji ” oferta może uzyskać 40 punktów. 

Sposób oceny ofert w kryterium „okres rękojmi i gwarancji ”: 

- oferowany przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji powinien być podany w miesiącach, 

- minimalny okres rękojmi i gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca ustalony został na 24 

miesiące a maksymalny 60 miesięcy.  

 w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w ilości 24 

miesiące – zostanie przyznane  – 0 punktów 

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „okres rękojmi i gwarancji” będzie brana pod uwagę 

wartość podana w pkt. 11 formularza oferty.  

W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni oferowanego terminu gwarancji i rękojmi  

w formularzu oferty Zamawiający do oceny ofert przyjmie termin 24 miesiące. 

16.1.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełnia wszystkie wymagania 

niniejszej specyfikacji oraz otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem: 

  P = C  + G 

 gdzie: 

P - całkowita liczba punktów przyznana ofercie, 

C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena”, 
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G -  liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „okresu rękojmi  

i gwarancji”. 

16.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

17.2. W przypadku wyboru za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę  tych Wykonawców – jeżeli treść takiej 

umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej strony, 

cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdej stronie 

umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania tej 

umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i rękojmi, wykluczenie 

możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron/ członków konsorcjum/ do 

czasu wykonania zamówienia. 

17.3. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta 

według wzoru Zamawiającego. 

18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

18.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzory umów”. 
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18.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni 

– jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

18.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy zawartej z Wykonawcą  

w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach:   

a) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów 

dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;  

 

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Odwołanie 

19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

19.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust. 2  Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  

1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

3) odrzucenia oferty odwołującego;  

4) opisu przedmiotu zamówienia; 

 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 19.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub  

w postaci  elektronicznej podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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19.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu  

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 

19.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 Pzp. 

19.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 

albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  

w ustawie dla tej czynności. 

19.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 19.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 

180 ust.2 Pzp. 

19.9. Odwołanie wnosi się : 

 w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.180 ust.5 

Pzp zdanie drugie  albo  

 w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

19.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 

w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, wnosi się w terminie: 

 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

lub  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.9 i 19.10 wnosi się: 

 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia, 

19.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu  

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 
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19.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

Skarga do sądu 

19.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania  

Zamawiającego.  

19.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 

od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. 

20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

20.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

20.2.Przekazanie protokołu lub załączników  następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

20.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli  

z przyczyn technicznych  znacząco utrudnione jest  udostępnienie tych dokumentów  przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia  

dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 

one udostępnione. 

20.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, 

w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 

pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 

ofert. 

20.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac 

dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio  oferty  w terminie 

przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania informacji  

o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny 
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków 

albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

20.6.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

21.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem danych osobowych jest 

Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  ul. Bodzentyńska 

17, 27-100  IŁŻA; 

 w Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, przy ul. 

Bodzentyńskiej 17, 27-100 Iłża został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane 

kontaktowe: adres poczty elektronicznej: iod@szpitalilza.com.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup „sprzętu 

medycznego  DZP/13/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1086), dalej „ustawa 

Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym  



 

DZP/13/2019   

str. 29 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

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

***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

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

c RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż i uruchomienie fabrycznie nowego, 

nie używanego, sprzętu medycznego dla szpitala SP ZZOZ-Szpital w Iłży w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.” Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia 

dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)”. W zakres przedmiotu 

zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz 

świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w Umowie. 

Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 

2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 211 z późn. zm.). 

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi  

i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności  i  nie podlega żadnemu 

wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia . 

Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 1 - AMNIOSKOP z osprzętem – 1szt. 

L.p. Wymagane minimalne parametry techniczne  

1 Rok produkcji min. 2019  (podać) 

2 Aparat fabrycznie nowy,  nie używany, nie demonstracyjny 

3 Źródło światła LED 50W 

4 Temperatura barowa 5000K do 5300K 

5 Intensywność światła 42.000 Lux 

6 Żywotność diody min 60.000 godz. 

7 Wejście do wyboru Wolf lub Storz, lub inne 

8 Regulacja intensywności świecenia 

9 Długa żywotność LED 

10 Wysoka jasność porównywalna do halogenowego 250W 

11 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone pod koniec wziernika. Tubus 
zintegrowany z głowica światłowodową -średnica 12mm, długość 200mm 

12 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone pod koniec wziernika. Tubus 
zintegrowany z głowica światłowodową -średnica 16mm, długość 200mm 

13 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone pod koniec wziernika. Tubus 
zintegrowany z głowica światłowodową -średnica 20mm, długość 200mm 

14 Harpun – ostrze do przecinania pęcherza płodowego dł. 300mm 

15 kompatybilny ze źródłem światła   i amnioskopami Światłowód utoklawowalny 
fi4,8/1800mm  

 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

16 Okres gwarancji min. 24 miesiące 
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17 Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

18 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

19 Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 
trwania naprawy  

20 Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 
certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu 
gwarancyjnego 

21 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

22 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

23 Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, 
adres, tel. fax.   

 POZOSTAŁE 

24 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

25 Instalacja i uruchomienie 

26 Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 
przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

27 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZP/13/2019   

str. 33 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

Opis przedmiotu zamówienia  

Pulsoksymetr – 2 szt. 
 

I Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Wykonawca / Producent 

2 Nazwa, typ i model urządzenia 

3 Kraj pochodzenia 

4 Rok produkcji –  nie  starszy niż 2019 

5 Urządzenie fabrycznie nowe 

6 Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych 

7 
Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym 

8 Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA 

9 Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego 
akumulatora, bez alarmów z możliwością wymiany na akumulator 10-godzinny  

10 Waga maksymalna 1,7 kg 

    11 Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia 

12 Menu w języku polskim  

13 Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego 

14 Zakres pomiaru saturacji: 1-100% 

15 Zakres częstości pulsu: 20-250min -1 

16 Wskaźnik perfuzji: 0,03-20% 

  17 

Saturacja (%SpO2+/-1SD) 

18 Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry 

19 Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry 

20 
Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry 
 

21 
Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry 
 

22 
Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/-3 cyfry 
 

23 
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie  graficzne i numeryczne  informacje 
pacjenta oraz komunikaty 
Ostrzegawcze.  

24 Wyświetlanie krzywej pletyzmografu 

25 Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość   

26 Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji 

27  Wyświetlanie amplitudy tętna 
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28 Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość 

29 Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna 

30 Wyświetlanie czasu  

31 Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu 

32 Wskaźnik zasilania sieciowego 

33 Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora 

34 Wskaźnik zakłóceń 

35 Wskaźnik czujnik zdjęty 

36 Wskaźnik czujnik odłączony 

37 Wskaźnik komunikat czujnika 

38 96 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod 
postacią tabelaryczną i graficzną 

39 Interfejs przywołania pielęgniarki 

40 Złącze USB 

41 Złącze Mini USB 

42 Funkcja przywołania pielęgniarki 

43 
Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s 
dla zmian o 1%. 

44 
Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 
25s, 50s, 100s) /   wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. 

45 Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie 

46 Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu poniżej dolnej granicy. 

47 
Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu powyżej górnej granicy. 

48 Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2  powyżej górnej granicy 

49 
Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 poniżej dolnej granicy 

50 Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora 

51 Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika 

52 Alarm dla rozładowanej baterii 

53 Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie  rozładowanej baterii 

54 
Możliwość  zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym 
generowaniem alarmów wizualnych 

55 Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu 

56 Przewód łączący urządzenie z wielorazowym czujnikiem pomiarowym na palec 

 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

57 Okres gwarancji min. 24 miesiące 
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58 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 

działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

59 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

60 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 

trwania naprawy  

61 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 

certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

62 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

63 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

64 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, 

tel. fax.   

 POZOSTAŁE 

65 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

66 Instalacja i uruchomienie 

67 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 

przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

68 Instrukcja obsługi w języku polskim 
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Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 3 - KARDIOMONITOR szt. 5 

 

I Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Wykonawca / Producent 

2 Nazwa, typ i model urządzenia 

3 Kraj pochodzenia 

4 Rok produkcji –  nie wcześniej niż 2019 

5 Urządzenie fabrycznie nowe 

I Kardiomonitory modułowe  

6 
Kardiomonitor o budowie modułowej 
(jednoparametrowe, niezależne, moduły wymienne – przenoszone przez użytkownika) 

7 
Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz.  

8 
Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1024 x 768 
pikseli oraz moduły umieszczone w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę 

9 Możliwość zmiany jasności ekranu przez użytkownika 

10 Możliwość zmiany kontrastu ekranu przez użytkownika 

11 Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne działanie  

12 Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy 

13 
Trendy graficzne i w formie tabel dla wszystkich parametrów jednocześnie z okresu min. 72 
godzin 
Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia dokładności odczytu 

14 Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie 

15 
Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym 
ekran dużych cyfr) 

16 Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe 

17 
Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic 
alarmowych dla wszystkich parametrów 

18 
Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmów z możliwością 
ustawienia granic ręcznie i automatycznie 

19 Ekran automatyczny – samo-konfigurujący się. 

20 
Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych 
z monitorowania 

21 
Jednoczesny, ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości 
liczbowych i wszystkich monitorowanych fal  dynamicznych (tj. przynajmniej 6 
odprowadzeń EKG, fali SpO2 oraz fali oddechu metodą impedancyjną. 

22 
Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych 
i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik 
elektroniczny i następnie do PC użytkownika 

23 
Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania 
wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z 
kardiomonitora 
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24 
Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora z innymi 
kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej. Sieć przesyłania danych: ETHERNET 
(standard komputerowy IEEE802.3)   

25 

Możliwość rozbudowy: 
 - moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal  , data, godzina,  alarmy, dane 
personalne pacjenta, etc 
- pomiar modułu do pomiaru gazów anastatycznych 
- pomiar rzutu minutowego serca ICG oraz CO 
- pomiar IBP w min. 4 kanałach 

II Moduł EKG – 

26 Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego 

27 Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min  

28 
Możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal EKG  
(3,125; 6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) 

29 
Obserwacja odprowadzeń EKG.  
Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń I, II, III, aVL, aVR, aVF przy użyciu kabla 3-
żyłowego 

30 
Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w 
kanale EKG 

31 
Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ± 1,0 mV 
Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie 

32 Analiza co najmniej 13 kategorii arytmii 

33 Wyposażenie: kabel EKG 3 lub 5 żyłowy 

III Pomiar Respiracji 

34 Respiracja metodą impedancyjną  

35 Częstości oddechu w zakresie min. 1-150 /min 

36 Prezentacja fali oddechu 

37 
Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności 
przepinania kabla EKG 

38 Licznik wykrytych bezdechów  

39 Alarm bezdechu w zakresie min. 5-60 s 

40 Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 odprowadzeniowego EKG 

IV Moduł SpO2  

41 Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo 

42 Prezentacja krzywej pletyzmograficznej  

43 Saturacja w zakresie min. 1-100% 

44 Tętno obwodowe w zakresie min. 20-250 bpm 

45 Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika 

46 Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji – SatSeconds 

47 Wyposażenie: przedłużacz 1 szt i wielorazowy czujnik SpO2 klips na palec 

V Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia -  

48 Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia 

49 Zakres pomiaru ciśnienia min. 15-255 mmHg 

50 Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego 

51 Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i dla noworodków 

52 
Możliwość wykonania dodatkowych pomiarów ciśnienia, podczas zaprogramowanego 
pomiaru automatycznego, nie przerywając jego zaprogramowanego interwału czasowego 
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53 pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min  

54 pomiar ciągły oraz na żądanie 

55 
Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników 
pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora 

56 Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika 

57 Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie 

58 

Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15  pomiarów (wartość skurczowa, 
rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w 
ekranowym menu modułu, bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia, z 
możliwością wydruku na drukarce laserowej 

59 Wyposażenie wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych 

VI Moduł pomiaru temperatury –  

60 Pomiar w 2 kanałach (powierzchowny i głęboki) 

61 Możliwość zmiany min 6 etykiety nazwy kanału w zależności od miejsca pomiaru 

62 Zakres pomiaru temperatury min. 10-50 °C 

63 
Wyposażenie: czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i głębokiej 

VII Moduł pomiaru ciśnienia metodą krwawą -  

64 Pomiar w 2 kanałach 

65 Pomiar w zakresie min. -40 do +320 mmHg 

66 Wyświetlanie wartości: skurczowej, rozkurczowej i średniej 

67 
Możliwość podłączenia urządzenia do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego 

68 Wyposażenie: kabel IBP oraz przetwornik do pomiaru IBP  

VIII Monitor Transportowy –  

69 
Moduł wyposażony w moduły pomiarowe: 
EKG, NIBP, SPO2 Temperatura w dwóch kanałach, umożliwiający transport pacjenta, bez 
konieczności przepinania kabli 

70 Moduł wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5” 

71 

Moduł umożliwiający automatyczne ładowanie akumulatora po włożeniu go do monitora 
głównego 
Ładowanie modułu transportowego następuje niezależnie od tego czy monitor główny 
pracuje czy jest wyłączony. 

72 Czas pracy na akumulatorze min. 3 godz. 

73 
Możliwość przeniesienia danych z monitorowania  w czasie transportu do archiwum 
monitora głównego 

74 Waga modułu transportowego poniżej 1,5 kg 

75 Możliwość ładowania monitora transportowego za pomocą zewnętrznej ładowarki. 

IX Wyposażenie opcjonalne 

76 Półka lub uchwyt ścienny  

77 
Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kołowej podstawie jezdnej, wyposażony w kosz na 
akcesoria  

X WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

78 Okres gwarancji min. 24 miesiące 
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79 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

80 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

81 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 
trwania naprawy  

82 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 
certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu 
gwarancyjnego 

83 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

84 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

85 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, 
adres, tel. fax.   

 POZOSTAŁE 

86 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

87 Instalacja i uruchomienie 

88 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 
przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

89 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DZP/13/2019   

str. 40 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 
Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 4 - Respirator Noworodkowy szt. 1 

Lp.  Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Oferent/Producent 

2 Nazwa i typ respiratora 

3 Kraj pochodzenia 

4 Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 rok 

5 Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym  

I WYMAGANIA OGÓLNE 

6 
Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale 
Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator 
stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą 

7 Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5  kg. 

8 
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. 
W przypadku innych zakresów  do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

9 
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W 
przypadku innych zakresów  do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

10 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% 

11 Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy  

12 
Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie pracy 
respiratora przy zasilaniu akumulatorowym 

II TRYBY WENTYLACJI 

13 
Wentylacja wspomagana/kontrolowana 
CMV/ Assist – IPPV 

14 Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV 

15 Wentylacja spontaniczna 

16 
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
PEEP/CPAP 

17 Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV 

18 Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) 

19 
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV 
lub PCV 

20 Wdech manualny 

21 Oddech kontrolowany objętością VCV 

22 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV 

23 Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ 

24 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB 

25 
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, 
TC, TRC 
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Lp.  Wymagane minimalne parametry techniczne 

26 

Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa 
umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem 
wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum  podatności, elastancji i oporów 
oddechowych pacjenta  
lub  
Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie 
wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem 
ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, 
mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego  

27 Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV 

III PARAMETRY NASTAWIALNE 

28 Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę 

29 Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml 

30 
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w 
zakresie nie mniejszym niż od 3 do150 l/min 

31 Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1     

32 Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s 

33 Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. 

34 Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie  nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O 

35 Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O 

36 Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O 

37 Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB 

38 
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie 
mniejszym niż od 5 do 50% 

39 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od  
0,5 do 15 l/min 

40 
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,4 
do 15 cmH2O 

41 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -
pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. 

IV POMIARY PARAMETRÓW  

42 Integralny pomiar stężenia tlenu 

43 Pomiar całkowitej częstości oddychania 

44 Pomiar objętości pojedynczego oddechu 

45 Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej 

46 Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej 

47 Pomiar ciśnienia szczytowego 

48 Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym 

49 Pomiar stosunku wdech/wydech I:E 

50 Pomiar ciśnienia plateau 

51 Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP 

52 Pomiar ciśnienia AutoPEEP 

53 Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta 

54 Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta 

55 Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

56 Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. 

57 Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) 
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Lp.  Wymagane minimalne parametry techniczne 

V MONITOR GRAFICZNY 

58 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania 
parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji 

59 
Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry 
respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu 

60 Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora 

61 
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu  
Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie 

62 Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. 

63 Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej  

VI ALARMY / SYGNALIZACJA 

64 Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

65 
Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa 
znajduje się z tyłu respiratora 

66 Alarm zaniku zasilania sieciowego 

67 Alarm zaniku zasilania bateryjnego 

68 Alarm niskiego ciśnienia tlenu 

69 Alarm niskiego ciśnienia powietrza  

70 Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym 

71 Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej 

72 Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej 

73 Alarm wysokiego ciśnienia  

74 Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego 

75 Alarm wysokiej częstości oddechów 

76 Alarm wysokiej objętości oddechowej 

77 Alarm niskiej objętości oddechowej 

78 Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu 

79 Alarm rozłączenia układu pacjenta 

80 Pamięć alarmów z komentarzem 

VII INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE 

81 
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- 
kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca 

82 
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia 
przy BIPAP, BILEVEL, APRV 

83 
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia  w trybach inwazyjnych i 
nieinwazyjnych wentylacji 

84 

Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego 
od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu 
oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed 
rozłączenia. 

85 

Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia 
podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek 
parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz 
wszystkich parametrów 

86 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

87 Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk  

88 Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu 
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Lp.  Wymagane minimalne parametry techniczne 

89 
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta  oraz na 
podstawie wzrostu i płci pacjenta 

90 
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany 
automatycznie lub na żądanie użytkownika 

91 
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora (100 
filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe). Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie 
urządzenia bez filtra 

92 
Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (100 filtrów jednorazowych lub 2 szt. 
wielorazowe) 

93 Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora 

94 Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. 

95 
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów  do każdego 
respiratora 

96 
Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z 
respiratora. 

VIII WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

97 Okres gwarancji min. 24 miesiące 

98 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

99 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

100 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania 
naprawy  

101 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem certyfikatu 
sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

102 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

103 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

104 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. 
fax.   

IX POZOSTAŁE 

105 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

106 Instalacja i uruchomienie 

107 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie 
całego personelu w cenie dostawy 

108 Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego  aparatu) 
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Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 5 - Respirator dla dorosłych szt. 1 

Lp. Wymagane  minimalne parametry techniczne 

1 Oferent/Producent 

2 Nazwa i typ respiratora 

3 Kraj pochodzenia 

4 Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 rok 

5 Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym  

I WYMAGANIA OGÓLNE 

6 
Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale 
Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. 
Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą 

7 Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5  kg. 

8 
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 
bar. W przypadku innych zakresów  do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

9 
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W 
przypadku innych zakresów  do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

10 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% 

11 Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 godziny pracy  

12 
Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) przez obsługę w trakcie 
pracy respiratora przy zasilaniu akumulatorowym 

II TRYBY WENTYLACJI 

13 
Wentylacja wspomagana/kontrolowana 
CMV/ Assist – IPPV 

14 Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV 

15 Wentylacja spontaniczna 

16 
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
PEEP/CPAP 

17 Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV 

18 Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) 

19 
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu 
VCV lub PCV 

20 Wdech manualny 

21 Oddech kontrolowany objętością VCV 

22 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV 

23 Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ 

24 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB 

25 
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, 
TC, TRC 
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26 

Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa 
umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem 
wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum  podatności, elastancji i 
oporów oddechowych pacjenta  
lub  
Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego 
dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym 
wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie 
wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego  
 

27 Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV 

III PARAMETRY NASTAWIALNE 

28 Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę 

29 Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml 

30 
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w 
zakresie nie mniejszym niż od 3 do150 l/min 

31 Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1     

32 Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s 

33 Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. 

34 Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie  nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O 

35 Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O 

36 Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O 

37 Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB 

38 
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie 
nie mniejszym niż od 5 do 50% 

39 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od  
0,5 do 15 l/min 

40 
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 
0,4 do 15 cmH2O 

41 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -
pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. 

IV POMIARY PARAMETRÓW  

42 Integralny pomiar stężenia tlenu 

43 Pomiar całkowitej częstości oddychania 

44 Pomiar objętości pojedynczego oddechu 

45 Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej 

46 Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej 

47 Pomiar ciśnienia szczytowego 

48 Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym 

49 Pomiar stosunku wdech/wydech I:E 

50 Pomiar ciśnienia plateau 

51 Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP 

52 Pomiar ciśnienia AutoPEEP 

53 Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta 

54 Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta 

55 Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

56 Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. 
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57 Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) 

V MONITOR GRAFICZNY 

58 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” do obrazowania 
parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji 

59 
Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane są podstawowe parametry 
respiratora, komunikaty alarmowe w przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu 

60 Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora 

61 
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu  
Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie 

62 Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. 

63 Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej  

VI ALARMY / SYGNALIZACJA 

64 Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

65 
Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy 
obsługa znajduje się z tyłu respiratora 

66 Alarm zaniku zasilania sieciowego 

67 Alarm zaniku zasilania bateryjnego 

68 Alarm niskiego ciśnienia tlenu 

69 Alarm niskiego ciśnienia powietrza  

70 Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym 

71 Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej 

72 Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej 

73 Alarm wysokiego ciśnienia  

74 Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego 

75 Alarm wysokiej częstości oddechów 

76 Alarm wysokiej objętości oddechowej 

77 Alarm niskiej objętości oddechowej 

78 Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu 

79 Alarm rozłączenia układu pacjenta 

80 Pamięć alarmów z komentarzem 

VII INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE 

81 
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- 
kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca 

82 
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia 
przy BIPAP, BILEVEL, APRV 

83 
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia  w trybach inwazyjnych i 
nieinwazyjnych wentylacji 

84 

Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu 
oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu 
układu oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z 
przed rozłączenia. 

85 

Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia 
podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek 
parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz 
wszystkich parametrów 

86 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

87 Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk  
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88 Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu 

89 
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta  oraz na 
podstawie wzrostu i płci pacjenta 

90 
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego 
wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika 

91 
Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla każdego respiratora (100 
filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe). Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie 
urządzenia bez filtra 

92 
Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (100 filtrów jednorazowych lub 2 szt. 
wielorazowe) 

93 Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora 

94 Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. 

95 
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów  do każdego 
respiratora 

96 
Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z 
respiratora. 

VIII WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

97 Okres gwarancji min. 24 miesiące 

98 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

99 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

100 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 
trwania naprawy  

101 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 
certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

102 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

103 
Czas przystąpienia do naprawy max.24h 
(w dni robocze) 

104 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, 
tel. fax.   

IX POZOSTAŁE 

105 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

106 Instalacja i uruchomienie 

107 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 
przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

108 Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego  aparatu) 
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Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 6- Kolposkop szt. 1 

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2019 

2 Urządzenie oznaczone znakiem CE 

3 Kolposkop  montowany na pięcioramiennej podstawie  jezdnej (hamulce na wszystkich kołach) 

4 Osłona podstawy kolposkopu wykonana z odpornego na uszkodzenia tworzywa ABS 

5 Oświetlenie (zimne światło) Oświetlacz z dwoma halogenami - halogeny 15V/150W 
.Podłączenie światłowodowe typu Storz 
Bezszumowy – chłodzony,  10 stopniowa regulacja natężenia światła .  

6 Głowica mikroskopu  Stereoskopowa  - wbudowana 3 stopniowa lunetka Galileusza 

7 Typ optyki  apochromatyczna 

8 Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej, zakres min. +20o / -70o  

9 Zakres przesuwu głowicy w pionie , zakres min. 600 min / 900 max 

10 Obrót głowicy prawo / lewo, min. 120o / 120o 

11 Obrót ramienia podstawy kolposkopu, 360o 

12 Max wysuw głowicy w poziomie, 800mm  

13 Zmieniacz powiększeń trzy pozycyjny osiągane powiększenia: 8x, 12x, 4x 

14 Średnica pola widzenia 25,32mm, 15,77mm, 50,7mm 

15 Głębia pola  2-22mm 

16 Regulacja micro , w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – zakres regulacji 23mm 

17 Obiektyw stereoskopowy , ogniskowa f=250mm 

18 Okulary stereoskopowe o pow. 10x    

19 Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw  , odchylenie ±0,5° 

20 Średnica pola oświetlonego , 72 mm 

21 Regulacja dioptryjna na obu okularach , zakres +/- 6 dioptrii 

22 Urządzenie fabrycznie nowe 

23 Kamera CCD wbudowana w głowicę kolposkopu , wysokorozdzielcza kamera CCD 1/3”, rozdz. 
470 linii, kontrola balansu bieli, manualne ustawienie kolorów 

24 Balans bieli kamery, automatyczny i manualny 

25 Program do komputerowej archiwizacji obrazów w języku polskim, Baza danych pacjenta - 
edycja i przeglądanie informacji o pacjencie,  rejestracja i edycja obrazów  statycznych i 
sekwencji wideo (np. endoskop, mikroskop) 
zapis sekwencji wideo na dysku twardym komputera  
a następnie edycja wybranych klatek,  podstawowe przetwarzanie obrazu (jasność, kontrast, 
zoom), 
współpraca z urządzeniami obrazującymi,   raport - wydruk raportu zawierający wybrane dane 
medyczne (obrazy i klatki), dane pacjenta oraz opis tekstowy 

26 Włącznik nożny do sterowania długością zapisu, lub wykonywania zdjęć 

 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

27 Okres gwarancji min. 24 miesiące 

28 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

29 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    
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30 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 
trwania naprawy  

31 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 
certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

32 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

33 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

34 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, 
tel. fax.   

 POZOSTAŁE 

35 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

36 Instalacja i uruchomienie 

37 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 
przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

38 Instrukcja obsługi w języku polskim 
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Opis przedmiotu zamówienia  

Część nr 7 - Gastroskop - 1 szt. 

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Wykonawca / Producent 

2 Nazwa, typ i model urządzenia 

3 Kraj pochodzenia 

4 Rok produkcji –  nie  starszy niż 2019 

5 Urządzenie fabrycznie nowe 

I. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY – 1 szt. 

1 Średnica kanału roboczego: min 2,8mm 

2 Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: do 9,8mm 

3 Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm 

4 Kąt widzenia: min. 140o 

5 
Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: 
- góra: 210°            - prawo: 120°   
- dół: 120°               - lewo: 120° 

6 Głębia ostrości: min. 4-100 mm 

7 Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System 

8 
Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny  
i model urządzenia 

9 Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu  

10 Standard obrazowania HD w połączeniu z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu  

11 
Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski 
Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego 
videogastroskopu  

12 
System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący ryzyko uszkodzenia 
endoskopu 

13 
Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do 
procesora 

14 Pełna kompatybilność videogastroskopu z  oferowanym procesorem obrazu  

15 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
(min. 6 zestawów, załączyć listę) 

16 
Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa 
styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych 

II. VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt. 

17 Obrazowanie HD, rozdzielczość sygnału wideo  min. 1920x1080  

18 

Wyjścia sygnału typu, min.: 

 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 

 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 

 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 

 1x Video standard BNC 

 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu 
przednim) 

 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD 
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19 
Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, 
RS-232C 

20 
Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do 
uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne 

21 

Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: 
- data badania                          - czas badania 
- stoper                                     - płeć pacjenta 
- imię i nazwisko pacjenta 
- ID pacjenta                             - wiek pacjenta 
- komentarz użytkownik (lekarza) 
- nazwa użytkownika (lekarza) 
- imię i nazwisko pacjenta 
- nazwa placówki (szpitala) 
- informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) 
- informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB 

22 Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x 

23 Menu ustawień procesora w języku polskim 

24 Redukcja szumów w min. 3 stopniach 

25 
Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk 
endoskopu 

26 
Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym 
rejestracja zdjęć i filmów) 

27 
Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia 
pasma  światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu 
przednim procesora 

28 Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) 

29 
Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na 
min. 3 niezależne przyciski 

30 
Funkcja Freeze Scan  - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów 
zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania 
długość czasu przewijania. 

31 Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach 

32 Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB 

33 
Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i 
skompresowanym JPG (do wyboru) 

34 
Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego 
endoskopu) 

35 
Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem 
endoskopu podczas badania 

36 Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora 

37 
Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu 
bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła 

38 Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W 

39 Temperatura barwy światła min. 6000 K 

40 Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin 

41 Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody 
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42 
Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane 
automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej 

43 Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 11 stopniach 

44 Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach 

45 Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 11 stopniach 

46 Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) 

47 
Możliwość wykonani balansu bieli z przycisku na panelu przednim procesora i z przycisku na 
endoskopie (tryb podwójny) 

48 Możliwość zapisania min. 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego 

49 Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora 

50 Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu 

51 Kompatybilność videoprocesora z  posiadanymi videogastroskopami typu EG-290Kp  

52 Kompatybilność videoprocesora z  posiadanymi videokolonoskopami typu EC-380FK2p  

  53 Pełna kompatybilność videoprocesora z  oferowanymi w zadaniu videoendoskopami 

54 Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360VA 

III. MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt. 

55 Przekątna min. 27 cali z matrycą LED lub LCD 

56 Kąt widzenia min. 178 stopni 

57 Jasność min. 250 cd/m2 

   58 Kontrast min. 1000:1 

  59 Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów 

60 Czas reakcji min. 5 ms 

61 Mocowanie do wózka: standard VESA 

IV. WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt. 

62 Wózek wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo  

63 
Podstawa jezdna 4 kółka z blokadą, 4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek 
min. 120mm 

64 
Wyposażony w min. 2 półki, z możliwością regulacji położenia , umożliwiający ustawienie 
zestawu do video-endoskopii 

65 Wyposażony w min. 1 szufladę na klawiaturę  

66 
Listwa zasilająca z min. 3 gniazdami umiejscowiona w dedykowanej półce  (w osłonie 
uniemożliwiającej przypadkowe odpięcie/odłączenie) 

67 Główny włącznik zasilania wózka  

68 
Obrotowy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji monitora w 
płaszczyznach góra/dół, prawo/lewo,  

69 
Teleskopowy wieszak na endoskopy, Wieszak na min 1 endoskopy z możliwością montażu z 
lewej lub prawej strony wózka 

70 Waga wózka max. 70kg 

V. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

71 Okres gwarancji min. 24 miesiące 

72 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

73 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

74 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas 
trwania naprawy  
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75 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz z wystawieniem 
certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

76 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

77 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

78 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, 
tel. fax.   

VI. POZOSTAŁE 

79 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

80 Instalacja i uruchomienie 

81 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym 
przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

82 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DZP/13/2019   

str. 54 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ III. 
Formularz oferty i Załączniki do SIWZ 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
Adres*...................................................................................................................................... 
Tel.*: ....................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej* ................................................................................................. 
Regon*.................................................................................................................................... 
NIP *:..................................................................................................................................... 
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 – TAK, NIE** 
(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika) 
** - niepotrzebne skreślić 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży  

ul. Bodzentyńska 17  

27-100 Iłża 

 

 W odpowiedzi na ogłoszenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Szpital w Iłży w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 221 

000 Euro na zakup „ sprzętu medycznego „ przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy 

wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:  

a) Część nr 1 – amnioskop z osprzętem za cenę brutto: …..……………….…… zł, słownie............... 

……………………………………………….w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do oferty oraz załącznikiem nr 2a do SIWZ specyfikacja techniczna. 

b) Część nr 2 –  pulsooksymetr za cenę brutto: …..……….… zł, słownie:.... 

..............................................................................., w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem 
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cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty oraz załącznikiem nr 2b do SIWZ specyfikacja 

techniczna. 

c) Część nr 3 –  kardiomonitor  za cenę brutto: …..……….. zł, słownie: …….......................................,  

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty oraz 

załącznikiem nr 2c do SIWZ specyfikacja techniczna. 

d) Część nr 4–  respirator noworodkowy za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: 

....................................................................................................................................., 

 w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty oraz 

załącznikiem nr 2d do SIWZ specyfikacja techniczna. 

e) Część nr 5 –  respirator dla dorosłych za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: 

....................................................................................................................................., 

 w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do ofert oraz 

załącznikiem nr 2e do SIWZ specyfikacja techniczna. 

f) Część nr 6 – kolposkop za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: 

.....................................................................................................................................,  w tym VAT 

............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do oferty oraz załącznikiem 

nr 2f do SIWZ specyfikacja techniczna.  

g) Część nr 7 – gastroskop za cenę brutto: …..………………..…..... zł, słownie: 

....................................................................................................................................., 

 w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 7 do oferty oraz 

załącznikiem nr 2g do SIWZ specyfikacja techniczna. 

2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru naszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie w terminie – do …………………….  / maksymalny termin 10 

grudnia 2019 roku/ 

4. Akceptujemy termin płatności przelewem określony w umowie. 

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  

w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ. 
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7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach NR od ....... do ....... informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./ jeżeli 

dotyczy/ 

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składnia 

ofert. 

9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców*  

/ jeżeli dotyczy/ )- wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firmy podwykonawców: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę 

(rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania 

…………………………………………………………………………….. oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku 

…………………………………………………………………..  

 11. Oferujemy okres gwarancji i rękojmi (min. 24 miesiące max 60 miesięcy ): w ilości 

………………………………………miesięcy. 

12.Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron. 

13. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 

1. ………………………………………. tel………………....……….. e-mail……………………………………… 

2.  ……………………………………...  tel…………………….  e-mail ………………………………………….  

14. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

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

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

3) ................................................................................................ 
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................................................. dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                   Załącznik nr 1 do formularza 
oferty 

 
 
 

Formularz cenowy 
część nr 1 – amnioskop z osprzętem 1 szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość 
oferty brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 a do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 1 - AMNIOSKOP z osprzętem – 1szt. 

L.p. Wymagane minimalne parametry techniczne  Parametry oferowane / dokładnie opisać/ 

1 Rok produkcji min. 2019  (podać)  

2 Aparat fabrycznie nowy,  nie używany, nie 
demonstracyjny 

 

3 Źródło światła LED 50W  

4 Temperatura barowa 5000K do 5300K  

5 Intensywność światła 42.000 Lux  

6 Żywotność diody min 60.000 godz.  

7 Wejście do wyboru Wolf lub Storz, lub inne  

8 Regulacja intensywności świecenia  

9 Długa żywotność LED  

10 Wysoka jasność porównywalna do halogenowego 
250W 

 

11 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone 
pod koniec wziernika. Tubus zintegrowany z głowica 
światłowodową -średnica 12mm, długość 200mm 

 

12 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone 
pod koniec wziernika. Tubus zintegrowany z głowica 
światłowodową -średnica 16mm, długość 200mm 

 

13 Wziernik amnioskopowy, oświetlenie doprowadzone 
pod koniec wziernika. Tubus zintegrowany z głowica 
światłowodową -średnica 20mm, długość 200mm 

 

14 Harpun – ostrze do przecinania pęcherza płodowego 
dł. 300mm 

 

15 kompatybilny ze źródłem światła                                          
i amnioskopami Światłowód autoklawowalny 
fi4,8/1800mm  

 

 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

16 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

17 

Wymiana części na nową po 3 naprawach 
gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego 
działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy 
użytkownika). 

 

18 
Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny 
aparat zastępczy    

 

19 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni 
przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania 
naprawy  

 

20 

Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez 
producenta  wraz z wystawieniem certyfikatu 
sprawności wliczone w cenę aparatu w tym jeden na 
koniec okresu gwarancyjnego 

 

21 
Gwarantowany okres dostępności części zamiennych 
min. 10 lat 

 

22 
Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni 
robocze) 
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23 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta 
sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 

 POZOSTAŁE  

24 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

25 Instalacja i uruchomienie  

26 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie 
zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie 
całego personelu w cenie dostawy 

 

27 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 
/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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                                                                                                            Załącznik nr 2 do formularza oferty 
Formularz cenowy 

część nr 2 –   pulsooksymetr 2  szt. 
 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 b do SIWZ 
Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Pulsooksymetr – 2 szt. 

I Wymagane minimalne parametry techniczne 

 Parametry oferowane / dokładnie 

opisać/ 

1 Wykonawca / Producent  
2 Nazwa, typ i model urządzenia  
3 Kraj pochodzenia  
4 Rok produkcji –  nie  starszy niż 2019  

5 Urządzenie fabrycznie nowe  

6 
Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna 
noworodków, dzieci i dorosłych  

7 Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym 
akumulatorem i zasilaczem sieciowym  

8 Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA  

9 
Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w 
pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów z możliwością 
wymiany na akumulator 10-godzinny   

10 Waga maksymalna 1,7 kg  

    11 Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia  

12 Menu w języku polskim   

13 Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego  

14 Zakres pomiaru saturacji: 1-100%  

15 Zakres częstości pulsu: 20-250min -1  

16 Wskaźnik perfuzji: 0,03-20%  

 17 

Saturacja (%SpO2+/-1SD)  

18 Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry  

19 Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry  

20 
Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry 
  

21 
Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry 
  

22 
Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/-3 cyfry 
  

23 
Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie  graficzne i 
numeryczne  informacje pacjenta oraz komunikaty 
Ostrzegawcze.   

24 Wyświetlanie krzywej pletyzmografu  

25 Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość    
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26 Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji  

27  Wyświetlanie amplitudy tętna  

28 Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość  

29 Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna  

30 Wyświetlanie czasu   

31 Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu  

32 Wskaźnik zasilania sieciowego  

33 Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora  

34 Wskaźnik zakłóceń  

35 Wskaźnik czujnik zdjęty  

36 Wskaźnik czujnik odłączony  

37 Wskaźnik komunikat czujnika  

38 96 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych 
parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną  

39 Interfejs przywołania pielęgniarki  

40 Złącze USB  

41 Złącze Mini USB  

42 Funkcja przywołania pielęgniarki  

43 
Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w 
zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. 

 

44 
Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% 
według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) /   wartość zmiany saturacji = 
czas opóźnienia reakcji alarmu. 

 

45 Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie  

46 
Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu poniżej dolnej 
granicy. 

 

47 Alarm wizualny i dźwiękowy dla  częstość pulsu powyżej górnej 
granicy.  

48 Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2  powyżej górnej granicy  

49 
Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 poniżej dolnej granicy 

 

50 Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora  

51 Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika  

52 Alarm dla rozładowanej baterii  

53 Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie  rozładowanej baterii  

54 
Możliwość  zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z 
jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych 

 

55 Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu  

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/DODATKOWE 

56 
Przewód łączący urządzenie z wielorazowym czujnikiem pomiarowym 
na palec  
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 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO  

 
57 Okres gwarancji min. 24 miesiące 

 

58 

Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w 

przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z 

winy użytkownika). 

 
59 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy    

 

60 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 

gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

61 

Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  

wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu 

w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 
62 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat 

 
63 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) 

 

64 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 

przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 
 POZOSTAŁE 

 
65 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim  

 
66 Instalacja i uruchomienie 

 

67 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 

umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 
68 Instrukcja obsługi w języku polskim 

 
 
 
 
/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców/ 
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    Załącznik nr 3 do formularza oferty 

 
Formularz cenowy 

część nr 3 – kardiomonitor  5  szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 c do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 3- kardiomonitor szt. 5 

I Wymagane parametry techniczne 
 Parametry oferowane / dokładnie 

opisać/ 

1 Wykonawca / Producent  

2 Nazwa, typ i model urządzenia  

3 Kraj pochodzenia  

4 Rok produkcji –  nie  starszy niż 2019  

5 Urządzenie fabrycznie nowe  

I Kardiomonitory modułowe   

6 
Kardiomonitor o budowie modułowej 
(jednoparametrowe, niezależne, moduły wymienne – przenoszone 
przez użytkownika) 

 

7 
Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez 
min. 1 godz.  

 

8 
Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 15 cali i rozdzielczości nie 
gorszej niż 1024 x 768 pikseli oraz moduły umieszczone w jednej 
obudowie, wyposażonej w ergonomiczną rączkę 

 

9 Możliwość zmiany jasności ekranu przez użytkownika  

10 Możliwość zmiany kontrastu ekranu przez użytkownika  

11 
Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające bezgłośne 
działanie  

 

12 Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy  

13 

Trendy graficzne i w formie tabel dla wszystkich parametrów 
jednocześnie z okresu min. 72 godzin 
Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund w celu zapewnienia 
dokładności odczytu 

 

14 
Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na 
wybranym ekranie 

 

15 
Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika 
min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) 

 

16 
Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i 
na stałe 

 

17 
Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika 
zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów 

 

18 
Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmów 
z możliwością ustawienia granic ręcznie i automatycznie 

 

19 Ekran automatyczny – samo-konfigurujący się.  

20 
Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na 
podstawie bieżących danych z monitorowania 

 

21 

Jednoczesny, ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich 
monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych 
fal  dynamicznych (tj. przynajmniej 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2 
oraz fali oddechu metodą impedancyjną. 

 

22 
Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych 
(wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych 

 



 

DZP/13/2019   

str. 68 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

dynamicznych) z min. 72 godzinnej pamięci kardiomonitora na 
nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika 

23 
Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do 
przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich 
krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora 

 

24 
Wbudowane złącze RJ-45 zapewniające podłączenie kardiomonitora 
z innymi kardiomonitorami oraz do centrali monitorującej. Sieć 
przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3)   

 

25 

Możliwość rozbudowy: 
 - moduł rejestratora termicznego drukujący: min. 6 fal  , data, 
godzina,  alarmy, dane personalne pacjenta, etc 
- pomiar modułu do pomiaru gazów anastatycznych 
- pomiar rzutu minutowego serca ICG oraz CO 
- pomiar IBP w min. 4 kanałach 

 

II Moduł EKG –  

26 Monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego  

27 Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min   

28 
Możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal EKG  
(3,125; 6,25; 12,5; 25 i 50 mm/s) 

 

29 
Obserwacja odprowadzeń EKG.  
Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń I, II, III, aVL, aVR, 
aVF przy użyciu kabla 3-żyłowego 

 

30 
Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze 
stymulatora na ekranie w kanale EKG 

 

31 
Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ± 1,0 mV 
Analiza ST z min. 6 odprowadzeń jednocześnie 

 

32 Analiza co najmniej 13 kategorii arytmii  

33 Wyposażenie: kabel EKG 3 lub 5 żyłowy  

III Pomiar Respiracji  

34 Respiracja metodą impedancyjną   

35 Częstości oddechu w zakresie min. 1-150 /min  

36 Prezentacja fali oddechu  

37 
Wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) 
bez konieczności przepinania kabla EKG 

 

38 Licznik wykrytych bezdechów   

39 Alarm bezdechu w zakresie min. 5-60 s  

40 
Możliwość rozbudowy modułu o jednoczesną obserwację 12 
odprowadzeniowego EKG 

 

IV Moduł SpO2   

41 
Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu 
Nellcor OxiMax lub Masimo 

 

42 Prezentacja krzywej pletyzmograficznej   

43 Saturacja w zakresie min. 1-100%  

44 Tętno obwodowe w zakresie min. 20-250 bpm  

45 
Funkcja zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru 
przez użytkownika 

 

46 
Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji – 
SatSeconds 

 

47 
Wyposażenie: przedłużacz 1 szt i wielorazowy czujnik SpO2 klips na 
palec 

 

V Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia -   

48 Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia  

49 Zakres pomiaru ciśnienia min. 15-255 mmHg  
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50 
Pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego 
i rozkurczowego 

 

51 
Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i dla 
noworodków 

 

52 
Możliwość wykonania dodatkowych pomiarów ciśnienia, podczas 
zaprogramowanego pomiaru automatycznego, nie przerywając jego 
zaprogramowanego interwału czasowego 

 

53 pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min   

54 pomiar ciągły oraz na żądanie  

55 
Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar 
ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym 
kardiomonitora 

 

56 
Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania 
przez użytkownika 

 

57 Pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie  

58 

Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 15  
pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z 
określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w ekranowym 
menu modułu, bez konieczności wchodzenia w archiwum 
urządzenia, z możliwością wydruku na drukarce laserowej 

 

59 Wyposażenie wężyk oraz 2 mankiety dla dorosłych  

VI Moduł pomiaru temperatury –   

60 Pomiar w 2 kanałach (powierzchowny i głęboki)  

61 
Możliwość zmiany min 6 etykiety nazwy kanału w zależności od 
miejsca pomiaru 

 

62 Zakres pomiaru temperatury min. 10-50 °C  

63 
Wyposażenie: czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej i 
głębokiej 

 

VII Moduł pomiaru ciśnienia metodą krwawą -   

64 Pomiar w 2 kanałach  

65 Pomiar w zakresie min. -40 do +320 mmHg  

66 Wyświetlanie wartości: skurczowej, rozkurczowej i średniej  

67 
Możliwość podłączenia urządzenia do pomiaru ciśnienia 
śródczaszkowego 

 

68 Wyposażenie: kabel IBP oraz przetwornik do pomiaru IBP   

VIII Monitor Transportowy –   

69 
Moduł wyposażony w moduły pomiarowe: 
EKG, NIBP, SPO2 Temperatura w dwóch kanałach, umożliwiający 
transport pacjenta, bez konieczności przepinania kabli 

 

70 Moduł wyposażony w ekran dotykowy o przekątnej min. 5,5”  

71 

Moduł umożliwiający automatyczne ładowanie akumulatora po 
włożeniu go do monitora głównego 
Ładowanie modułu transportowego następuje niezależnie od tego 
czy monitor główny pracuje czy jest wyłączony. 

 

72 Czas pracy na akumulatorze min. 3 godz.  

73 
Możliwość przeniesienia danych z monitorowania  w czasie 
transportu do archiwum monitora głównego 

 

74 Waga modułu transportowego poniżej 1,5 kg  
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75 
Możliwość ładowania monitora transportowego za pomocą 
zewnętrznej ładowarki. 

 

IX Wyposażenie opcjonalne  

76 Półka lub uchwyt ścienny   

77 
Stojak jezdny ze stali nierdzewnej na 6-kołowej podstawie jezdnej, 
wyposażony w kosz na akcesoria  

 

X WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

78 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

79 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w 
przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z 
winy użytkownika). 

 

80 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy     

81 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 
gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

82 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  
wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę 
aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 

83 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat  

84 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)  

85 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 
przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 

XI. POZOSTAŁE  

86 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

87 Instalacja i uruchomienie  

88 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 
umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 

89 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 

/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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                                                                                                           Załącznik nr 4 do formularza oferty 
 

Formularz cenowy 
część nr 4 – respirator noworodkowy  1 szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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   Załącznik  nr 2 d  do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 4 - Respirator Noworodkowy szt. 1 

Lp.  Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

1 Oferent/Producent  

2 Nazwa i typ respiratora  

3 Kraj pochodzenia  

4 Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 rok  

5 Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym   

I WYMAGANIA OGÓLNE  

6 

Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do 
stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z 
niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator 
stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą 

 

7 Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5  kg.  

8 
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod 
ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów  do 
respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

 

9 
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem 
min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów  do respiratora 
musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

 

10 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%  

11 
Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 
godziny pracy  

 

12 
Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) 
przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu 
akumulatorowym 

 

II TRYBY WENTYLACJI  

13 
Wentylacja wspomagana/kontrolowana 
CMV/ Assist – IPPV 

 

14 Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV  

15 Wentylacja spontaniczna  

16 
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w 
drogach oddechowych PEEP/CPAP 

 

17 
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, 
DuoPAP, APRV 

 

18 
Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji 
nieinwazyjnej) 

 

19 
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów 
oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV 

 

20 Wdech manualny  

21 Oddech kontrolowany objętością VCV  

22 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV  

23 
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, 
AutoFlow, APV, VC+ 

 

24 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB  
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Lp.  Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

25 
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub 
tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC 

 

26 

Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne 
z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca 
oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do 
zmian mierzonych parametrów płuc - minimum  podatności, 
elastancji i oporów oddechowych pacjenta  
lub  
Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez 
automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością 
przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem 
ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne 
ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność 
naturalnego trybu oddechowego  

 

27 Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV  

III PARAMETRY NASTAWIALNE  

28 
Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na 
minutę 

 

29 
Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 
do 2000 ml 

 

30 
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych 
objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 
do150 l/min 

 

31 
Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 
do 4:1     

 

32 Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s  

33 Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s.  

34 
Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie  nie mniejszym niż od 5 do 80 
cmH2O 

 

35 
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 
60 cmH2O 

 

36 Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O  

37 
Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu 
/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB 

 

38 
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w 
trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% 

 

39 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie nie mniejszym niż od  0,5 do 15 l/min 

 

40 
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie nie mniejszym niż od 0,4 do 15 cmH2O 

 

41 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez 
mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany 
mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. 

 

IV POMIARY PARAMETRÓW   

42 Integralny pomiar stężenia tlenu  

43 Pomiar całkowitej częstości oddychania  

44 Pomiar objętości pojedynczego oddechu  

45 Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej  

46 Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej  

47 Pomiar ciśnienia szczytowego  

48 Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym  
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Lp.  Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

49 Pomiar stosunku wdech/wydech I:E  

50 Pomiar ciśnienia plateau  

51 Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP  

52 Pomiar ciśnienia AutoPEEP  

53 Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta  

54 Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta  

55 
Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej 
siły wdechowej. 

 

56 Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms.  

57 Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt)  

V MONITOR GRAFICZNY  

58 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” 
do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania 
parametrów wentylacji 

 

59 
Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane 
są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w 
przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu 

 

60 
Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej 
w stosunku do respiratora 

 

61 
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu  
Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie 

 

62 Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość.  

63 
Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w 
postaci graficznej i tabelarycznej  

 

VI ALARMY / SYGNALIZACJA  

64 Hierarchia alarmów w zależności od ważności  

65 
Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w 
zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora 

 

66 Alarm zaniku zasilania sieciowego  

67 Alarm zaniku zasilania bateryjnego  

68 Alarm niskiego ciśnienia tlenu  

69 Alarm niskiego ciśnienia powietrza   

70 
Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu 
wdechowym 

 

71 Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej  

72 Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej  

73 Alarm wysokiego ciśnienia   

74 
Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu 
oddechowego 

 

75 Alarm wysokiej częstości oddechów  

76 Alarm wysokiej objętości oddechowej  

77 Alarm niskiej objętości oddechowej  

78 Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu  

79 Alarm rozłączenia układu pacjenta  

80 Pamięć alarmów z komentarzem  

VII INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE  

81 
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych 
objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca 

 

82 
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na 
obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV 
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Lp.  Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

83 
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia  w 
trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji 

 

84 

Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego 
odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem 
wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu 
oddechowego respirator powinien automatycznie rozpocząć 
wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. 

 

85 

Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację 
startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez 
wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu 
wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz 
wszystkich parametrów 

 

86 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji  

87 Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk   

88 
Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu 
aparatu 

 

89 
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie 
wagi pacjenta  oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta 

 

90 
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu 
oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie 
użytkownika 

 

91 

Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla 
każdego respiratora (100 filtrów jednorazowych lub 2 szt. 
wielorazowe). Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie 
urządzenia bez filtra 

 

92 
Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (100 
filtrów jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe) 

 

93 Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora  

94 Ramię do podtrzymywania rur pacjenta.  

95 
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 
kompletnych układów  do każdego respiratora 

 

96 
Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające 
przesyłanie danych z respiratora. 

 

VIII WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

97 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

98 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w 
przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z 
winy użytkownika). 

 

99 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy     

100 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 
gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

101 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  
wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu 
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 

102 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat  

103 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)  

104 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 
przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 

IX POZOSTAŁE  

105 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

106 Instalacja i uruchomienie  
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Lp.  Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

107 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 
umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 

108 
Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do 
każdego  aparatu) 

 

 
 
 

/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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                                                                                                            Załącznik nr 5 do formularza oferty 
 

Formularz cenowy 
część nr 5 – respirator dla dorosłych  1 szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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                                                                                                                   Załącznik  nr 2 e do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 5 - Respirator dla dorosłych szt. 1 

Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

1 Oferent/Producent  

2 Nazwa i typ respiratora  

3 Kraj pochodzenia  

4 Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 rok  

5 Podać klasę i typ ochrony przed porażeniem elektrycznym   

I WYMAGANIA OGÓLNE  

6 

Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do 
stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z 
niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator 
stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą 

 

7 Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5  kg.  

8 
Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod 
ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów  do 
respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

 

9 
Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem 
min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów  do respiratora 
musi być dołączony odpowiedni reduktor. 

 

10 Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10%  

11 
Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 0,5 
godziny pracy  

 

12 
Możliwość wymiany akumulatora (bez przerwy w pracy respiratora) 
przez obsługę w trakcie pracy respiratora przy zasilaniu 
akumulatorowym 

 

II TRYBY WENTYLACJI  

13 
Wentylacja wspomagana/kontrolowana 
CMV/ Assist – IPPV 

 

14 Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV  

15 Wentylacja spontaniczna  

16 
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w 
drogach oddechowych PEEP/CPAP 

 

17 
Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, 
DuoPAP, APRV 

 

18 
Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji 
nieinwazyjnej) 

 

19 
Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów 
oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV 

 

20 Wdech manualny  

21 Oddech kontrolowany objętością VCV  

22 Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV  

23 
Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, 
AutoFlow, APV, VC+ 

 

24 Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB  
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Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

25 
Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub 
tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC 

 

26 

Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z 
algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca 
oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do 
zmian mierzonych parametrów płuc - minimum  podatności, elastancji 
i oporów oddechowych pacjenta  
lub  
Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez 
automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością 
przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem 
ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne 
ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność 
naturalnego trybu oddechowego  
 

 

27 Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV  

III PARAMETRY NASTAWIALNE  

28 
Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na 
minutę 

 

29 
Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 
do 2000 ml 

 

30 
Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych 
objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 
do150 l/min 

 

31 
Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 
do 4:1     

 

32 Czas wdechu Ti od 0.2 do 5.0s  

33 Czas plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s.  

34 
Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie  nie mniejszym niż od 5 do 80 
cmH2O 

 

35 
Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 
60 cmH2O 

 

36 Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O  

37 
Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu 
/ciśnienia dla PCV/PSV/ASB 

 

38 
Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w 
trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% 

 

39 
Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie nie mniejszym niż od  0,5 do 15 l/min 

 

40 
Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w 
zakresie nie mniejszym niż od 0,4 do 15 cmH2O 

 

41 
Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez 
mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany 
mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. 

 

IV POMIARY PARAMETRÓW   

42 Integralny pomiar stężenia tlenu  

43 Pomiar całkowitej częstości oddychania  

44 Pomiar objętości pojedynczego oddechu  

45 Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej  

46 Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej  

47 Pomiar ciśnienia szczytowego  
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48 Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym  

49 Pomiar stosunku wdech/wydech I:E  

50 Pomiar ciśnienia plateau  

51 Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP  

52 Pomiar ciśnienia AutoPEEP  

53 Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta  

54 Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta  

55 
Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej 
siły wdechowej. 

 

56 Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms.  

57 Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt)  

V MONITOR GRAFICZNY  

58 
Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 14” 
do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania 
parametrów wentylacji 

 

59 
Dodatkowy kolorowy monitor, wyświetlacz na którym prezentowane 
są podstawowe parametry respiratora, komunikaty alarmowe w 
przypadku uszkodzenia podstawowego ekranu 

 

60 
Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w 
stosunku do respiratora 

 

61 
Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu  
Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie 

 

62 Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość.  

63 
Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci 
graficznej i tabelarycznej  

 

VI ALARMY / SYGNALIZACJA  

64 Hierarchia alarmów w zależności od ważności  

65 
Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w 
zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora 

 

66 Alarm zaniku zasilania sieciowego  

67 Alarm zaniku zasilania bateryjnego  

68 Alarm niskiego ciśnienia tlenu  

69 Alarm niskiego ciśnienia powietrza   

70 
Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu 
wdechowym 

 

71 Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej  

72 Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej  

73 Alarm wysokiego ciśnienia   

74 
Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu 
oddechowego 

 

75 Alarm wysokiej częstości oddechów  

76 Alarm wysokiej objętości oddechowej  

77 Alarm niskiej objętości oddechowej  

78 Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu  

79 Alarm rozłączenia układu pacjenta  

80 Pamięć alarmów z komentarzem  

VII INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE  

81 
Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych 
objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca 

 



 

DZP/13/2019   

str. 81 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

82 
Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na 
obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV 

 

83 
Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia  w 
trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji 

 

84 

Funkcja Stand-by. Respirator musi mieć możliwość świadomego 
odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem 
wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego 
respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z 
parametrami z przed rozłączenia. 

 

85 

Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację 
startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez 
wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu 
wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz 
wszystkich parametrów 

 

86 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji  

87 Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk   

88 
Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu 
aparatu 

 

89 
Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie 
wagi pacjenta  oraz na podstawie wzrostu i płci pacjenta 

 

90 
Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu 
oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie 
użytkownika 

 

91 

Wydechowy filtr przeciwbakteryjny z pojemnikiem na skropliny dla 
każdego respiratora (100 filtrów jednorazowych lub 2 szt. 
wielorazowe). Konstrukcja respiratora uniemożliwiająca użycie 
urządzenia bez filtra 

 

92 
Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora (100 filtrów 
jednorazowych lub 2 szt. wielorazowe) 

 

93 Sztuczne płuco testowe- worek testowy dla każdego respiratora  

94 Ramię do podtrzymywania rur pacjenta.  

95 
Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 
kompletnych układów  do każdego respiratora 

 

96 
Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające 
przesyłanie danych z respiratora. 

 

VIII WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

97 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

98 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku 
dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy 
użytkownika). 

 

99 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy     

100 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 
gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

101 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  wraz 
z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu w 
tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 

102 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat  

103 
Czas przystąpienia do naprawy max.24h 
(w dni robocze) 

 

104 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 
przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   
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IX POZOSTAŁE  

105 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

106 Instalacja i uruchomienie  

107 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 
umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 

108 
Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do 
każdego  aparatu) 

 

 
 
 

/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Formularz cenowy 
część nr 6 – kolposkop 1 szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 6- Kolposkop szt. 1 

Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

1 Urządzenie fabrycznie nowe, nie starsze niż 2019  

2 Urządzenie oznaczone znakiem CE  

3 Kolposkop  montowany na pięcioramiennej podstawie  jezdnej 
(hamulce na wszystkich kołach) 

 

4 Osłona podstawy kolposkopu wykonana z odpornego na uszkodzenia 
tworzywa ABS 

 

5 Oświetlenie (zimne światło) Oświetlacz z dwoma halogenami - 
halogeny 15V/150W .Podłączenie światłowodowe typu Storz 
Bezszumowy – chłodzony,  10 stopniowa regulacja natężenia światła .  

 

6 Głowica mikroskopu  Stereoskopowa  - wbudowana 3 stopniowa 
lunetka Galileusza 

 

7 Typ optyki  apochromatyczna  

8 Zakres pochylenia głowicy w płaszczyźnie pionowej, zakres min. +20o 
/ -70o  

 

9 Zakres przesuwu głowicy w pionie , zakres min. 600 min / 900 max  

10 Obrót głowicy prawo / lewo, min. 120o / 120o  

11 Obrót ramienia podstawy kolposkopu, 360o  

12 Max wysuw głowicy w poziomie, 800mm   

13 Zmieniacz powiększeń trzy pozycyjny osiągane powiększenia: 8x, 12x, 
4x 

 

14 Średnica pola widzenia 25,32mm, 15,77mm, 50,7mm  

15 Głębia pola  2-22mm  

16 Regulacja micro , w obiektywie, bez konieczności przesuwu głowicy – 
zakres regulacji 23mm 

 

17 Obiektyw stereoskopowy , ogniskowa f=250mm  

18 Okulary stereoskopowe o pow. 10x     

19 Oświetlenie koaksjalne przez obiektyw  , odchylenie ±0,5°  

20 Średnica pola oświetlonego , 72 mm  

21 Regulacja dioptryjna na obu okularach , zakres +/- 6 dioptrii  

22 Urządzenie fabrycznie nowe  

23 Kamera CCD wbudowana w głowicę kolposkopu , wysokorozdzielcza 
kamera CCD 1/3”, rozdz. 470 linii, kontrola balansu bieli, manualne 
ustawienie kolorów 

 

24 Balans bieli kamery, automatyczny i manualny  

25 Program do komputerowej archiwizacji obrazów w języku polskim, 
Baza danych pacjenta - edycja i przeglądanie informacji o pacjencie,  
rejestracja i edycja obrazów  statycznych i sekwencji wideo (np. 
endoskop, mikroskop) 
zapis sekwencji wideo na dysku twardym komputera  
a następnie edycja wybranych klatek,  podstawowe przetwarzanie 
obrazu (jasność, kontrast, zoom), 
współpraca z urządzeniami obrazującymi,   raport - wydruk raportu 
zawierający wybrane dane medyczne (obrazy i klatki), dane pacjenta 
oraz opis tekstowy 
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26 Włącznik nożny do sterowania długością zapisu, lub wykonywania 
zdjęć 

 

 WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

27 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

28 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w 
przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z 
winy użytkownika). 

 

29 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy     

30 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 
gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

31 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  
wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu 
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 

32 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat  

33 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)  

34 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 
przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 

 POZOSTAŁE  

35 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

36 Instalacja i uruchomienie  

37 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 
umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 

38 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 

 

 
/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 
.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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                                                                                                           Załącznik nr 7 do formularza oferty 
 

Formularz cenowy 
część nr 7 – gastroskop 1 szt. 

 

lp Nazwa  
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa 
netto 

Podatek 
VAT % 

Cena 
jednostkowa 
brutto 

Wartość oferty 
brutto 

       

       

       

RAZEM  

 
 
 
 
 
 
 
.................................dnia ...................... r. 

 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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  Załącznik nr  2 g do SIWZ 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia /  Specyfikacja techniczna 

Część nr 7 - Gastroskop - 1 szt. 

Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

1 Wykonawca / Producent 

2 Nazwa, typ i model urządzenia 

3 Kraj pochodzenia 

4 Rok produkcji –  nie  starszy niż 2019 

5 Urządzenie fabrycznie nowe 

I. VIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNY – 1 szt.  

1 Średnica kanału roboczego: min 2,8mm  

2 Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: do 9,8mm  

3 Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm  

4 Kąt widzenia: min. 140o  

5 
Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: 
- góra: 210°            - prawo: 120°   
- dół: 120°               - lewo: 120° 

 

6 Głębia ostrości: min. 4-100 mm  

7 
Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET 
System 

 

8 
Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny  
i model urządzenia 

 

9 Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu   

10 
Standard obrazowania HD w połączeniu z oferowanym w zadaniu 
procesorem obrazu  

 

11 
Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski 
Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny 
przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu  

 

12 
System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni , redukujący 
ryzyko uszkodzenia endoskopu 

 

13 
Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  
zintegrowane z konektorem do procesora 

 

14 
Pełna kompatybilność videogastroskopu z  oferowanym procesorem 
obrazu  

 

15 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 
chemicznych różnych producentów (min. 6 zestawów, załączyć listę) 

 

16 
Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek 
uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez 
działaniem środków dezynfekcyjnych 

 

II. VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze zintegrowanym źródłem 
światła – 1 szt. 

 

17 Obrazowanie HD, rozdzielczość sygnału wideo  min. 1920x1080   

18 
Wyjścia sygnału typu, min.: 

 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 
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 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 

 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 

 1x Video standard BNC 

 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej (min. jeden 
port umieszczony na panelu przednim) 

 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów 
SD/HD 

19 
Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz 
wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C 

 

20 
Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na 
panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez 
powłoki brzuszne 

 

21 

Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach 
ekranu monitora: 
- data badania                          - czas badania 
- stoper                                     - płeć pacjenta 
- imię i nazwisko pacjenta 
- ID pacjenta                             - wiek pacjenta 
- komentarz użytkownik (lekarza) 
- nazwa użytkownika (lekarza) 
- imię i nazwisko pacjenta 
- nazwa placówki (szpitala) 
- informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) 
- informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na 
podłączonej pamięci USB 

 

22 Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x  

23 Menu ustawień procesora w języku polskim  

24 Redukcja szumów w min. 3 stopniach  

25 
Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością 
zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu 

 

26 
Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski 
endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) 

 

27 

Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja 
zdjęć, filmów, wycięcia pasma  światła, regulacja kontrastu, 
przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim 
procesora 

 

28 Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5)  

29 
Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie 
na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski 

 

30 
Funkcja Freeze Scan  - automatyczny wybór najlepszej stopklatki 
wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem 
funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. 

 

31 
Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop 
klatki w min. 3 zakresach 

 

32 
Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na 
pamięci/z pamięci USB 

 

33 
Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w 
formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) 
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34 
Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik 
indywidualny dla każdego endoskopu) 

 

35 
Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed 
wypadnięciem endoskopu podczas badania 

 

36 
Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania 
funkcjami procesora 

 

37 
Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub 
podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i 
źródła światła 

 

38 Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W  

39 Temperatura barwy światła min. 6000 K  

40 Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin  

41 
Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 
diody 

 

42 
Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego 
oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku 
awarii lampy głównej 

 

43 Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 11 stopniach  

44 Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach  

45 Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 11 stopniach  

46 Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)  

47 
Możliwość wykonani balansu bieli z przycisku na panelu przednim 
procesora i z przycisku na endoskopie (tryb podwójny) 

 

48 
Możliwość zapisania min. 50 pacjentów w menu wewnętrznym 
procesora wizyjnego 

 

49 
Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego 
przewodu kondensatora 

 

50 Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu  

51 
Kompatybilność videoprocesora z  posiadanymi videogastroskopami 
typu EG-290Kp  

 

52 
Kompatybilność videoprocesora z  posiadanymi videokolonoskopami 
typu EC-380FK2p  

 

  53 
Pełna kompatybilność videoprocesora z  oferowanymi w zadaniu 
videoendoskopami 

 

54 Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360VA  

III. MONITOR MEDYCZNY LCD – 1 szt.  

55 Przekątna min. 27 cali z matrycą LED lub LCD  

56 Kąt widzenia min. 178 stopni  

57 Jasność min. 250 cd/m2  

   58 Kontrast min. 1000:1  

  59 Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów  

60 Czas reakcji min. 5 ms  
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Lp. Wymagane parametry techniczne 
Parametry oferowane / dokładnie 
opisać/ 

61 Mocowanie do wózka: standard VESA  

IV. WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 1 szt.  

62 Wózek wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo   

63 
Podstawa jezdna 4 kółka z blokadą, 4 koła skrętne na każdej 
krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm 

 

64 
Wyposażony w min. 2 półki, z możliwością regulacji położenia , 
umożliwiający ustawienie zestawu do video-endoskopii 

 

65 Wyposażony w min. 1 szufladę na klawiaturę   

66 
Listwa zasilająca z min. 3 gniazdami umiejscowiona w dedykowanej 
półce  (w osłonie uniemożliwiającej przypadkowe 
odpięcie/odłączenie) 

 

67 Główny włącznik zasilania wózka   

68 
Obrotowy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji 
monitora w płaszczyznach góra/dół, prawo/lewo,  

 

69 
Teleskopowy wieszak na endoskopy, Wieszak na min 1 endoskopy z 
możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka 

 

70 Waga wózka max. 70kg  

      V. WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO   

71 Okres gwarancji min. 24 miesiące  

72 
Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w 
przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z 
winy użytkownika). 

 

73 Na czas naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny aparat zastępczy     

74 
Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres 
gwarancji o całkowity czas trwania naprawy  

 

75 
Przeglądy gwarancyjne w okresach zalecanych przez producenta  
wraz z wystawieniem certyfikatu sprawności wliczone w cenę aparatu 
w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego 

 

76 Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat  

77 Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze)  

78 
Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany 
przez – podać nazwę, adres, tel. fax.   

 

VI. POZOSTAŁE  

79 Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim   

80 Instalacja i uruchomienie  

81 
Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie 
umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy 

 

82 Instrukcja obsługi w języku polskim  

 
 

/ Uwaga: Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych 
spowoduje odrzucenie oferty./ 
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu 
gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 
Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuję 
bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług 
medycznych. 

 



 

DZP/13/2019   

str. 91 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

.................................dnia ...................... r. 

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

                                                                                          (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

......................................., dn. .......................... 

 

 

                  (pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

Oświadczenie o przynależności  

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

Składając ofertę w postępowaniu na zakup „ sprzętu medycznego”  DZP/13/2019, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego oświadczamy, że: 

*) nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

*) należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy PZP, w skład której wchodzą następujące podmioty: 

Lp. Nazwa Adres 

1.   

2.   

 

Niniejszym składam dokumenty / informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu: 

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

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

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

 
*/ niepotrzebne skreślić 
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Podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy  

…………………………………… 

Składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

......................................., dn. ........................ 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup „ sprzętu medycznego” 

DZP/13/2019 oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę 

redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,  

w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

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

       ………………………………………… 

                                                                                                                                          (podpis) 

 

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 przedstawianiu informacji. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

......................................., dn. ........................ 

 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy,  

DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup ”sprzętu medycznego”   

DZP/13/2019  

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 

1 pkt 13-14, 16-20 ustawy).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………. 

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

………… 

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

       ………………………………………… 

 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do podmiotu/ podmiotów, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać 

mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 

ustawy).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 
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zostały podjęte następujące środki naprawcze: 

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

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

………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

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 przedstawianiu informacji. 

 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

......................................., dn. ........................ 

 

(pieczęć adresowa Wykonawcy)  

 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 RODO  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

______________________________ 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
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* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 

przez jego wykreślenie). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV. 
WZORY UMÓW 
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UMOWA /wzór/ 

zakup „ sprzętu medycznego „  część nr …………………………………………………………….. 

zawarta w Iłży w dniu                               2019 roku, dalej zwana „Umową”  pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży z siedzibą w Iłży (27-

100) przy ul. Bodzentyńskiej 17,  NIP: 796 17 04 266; REGON: 670902293, reprezentowanym przez: 

Panią Marzenę Barwicka – Dyrektora Naczelnego 

Panią Ewę Domagałę - Główną Księgową  

(zwanym dalej „Zamawiającym”) 

a firmą ………………………………………… z siedzibą w ……………………….. przy ulicy …………………………………… 

działającym w oparciu o ………………………………………………………………………., REGON: ………………….., NIP: 

……………………….. reprezentowaną przez : 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………. 

(zwaną dalej “Dostawcą”) 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), o następującej treści: 

§ 1.  
Przedmiot umowy, okres obowiązywania 

 1. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 

Zamawiającego własność…………………………………………  , zwanego w umowie sprzętem będącym 

przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego 

dostarczenie.  

2. Termin realizacji umowy – do …………………………………  

3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana oferta. 

§ 2.  

Warunki dostawy 
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 1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 

sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub osobie trzeciej 

wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest …………………… 

……………………………………………………………………..   

 
§ 3.  

Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport  
 

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dostarczenie sprzętu, zainstalowanie, 

uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu i po wykonaniu tych czynności protokolarne / 

załącznik nr 3 do umowy/przejęcie przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.  

3. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, 

 a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków 

transportu sprzętu do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać  w Miejscu Dostawy.  

4. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie niezbędne 

dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję obsługi wersji papierowej i elektronicznej  

w języku polskim.   

§ 4. 
 Rękojmia za wady fizyczne i prawne  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonego 

sprzętu.  

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu  z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dostarczonego 

sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające  z naruszenia praw własności 

intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 

oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe  i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem 

towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 5.  

Gwarancja jakości, reklamacje 
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1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od wad 

fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 

gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu.  

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem dokument gwarancyjny co do jakości 

dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.  

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego 

gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. 

Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy lub 

wymiany sprzętu.  

4. Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze).Czas naprawy sprzętu nie dłuższy niż 72 

godziny. W przypadku braku możliwości szybkiej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 72 godziny. 

Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania 

naprawy . 

 5. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi/ min 24 miesiące / ……………… 

liczony  od daty protokołu odbioru sprzętu. W okresie trwania gwarancji – okresowe bezpłatne przeglądy 

sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta  

w procedurze przeglądowej. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z naprawą lub wymianą sprzętu  z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego §. 

 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących  

w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne 

sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod 

warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. Podczas trwania gwarancji 

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu określonego w umowie.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą one 

spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu określonego  

w umowie.  

8. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy lub 

wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni obowiązku 

naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym, 

Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 

§ 6   

Podwykonawcy ( dotyczy*/nie dotyczy*) 
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1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna 

przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy:  a)Firmie…………………. z siedzibą ………. NIP 

………………, nr konta bankowego ………………………………………,  w zakresie 

……………………………………………………………………………   

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy. 

 3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są wymienieni 

w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  4. Wykonawca 

gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby wykonać 

prawidłowo zamówienie objęte umową.   

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  

 6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, elementy 

umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom  

w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.  

 9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.  

 10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są Podwykonawcy, Wykonawca  

w terminie 2 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód 

zapłaty należności na rzecz Podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku 

Wykonawcy.   

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 7. 
 Wartość umowy, zapłata ceny 

 1. Wartość umowy opiewa na kwotę ……………………………… zł brutto (słownie ……………………………………) w 

tym podatek VAT ……% ; kwota …………………………………. zł netto  zgodnie z formularzem cenowym. 

2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

przez niego na fakturze lub rachunku.  
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3.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem  w terminie do 30 dni ,przy czym 

za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową. 

 5.W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.  

 6. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.   

§ 8.  

Zmiana stron umowy  

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez zamawiającego w formie pisemnej. 

§ 9.  

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający 

naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia. 

 2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 10% wartości brutto umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną 

 w wysokości 10% wartości brutto umowy.  

4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu wolnego od wad, 

Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za 

każdy dzień opóźnienia.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości  o tych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.   

§ 10.  
Rozstrzyganie sporów  

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów 

powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających  w pośrednim bądź bezpośrednim 

związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  
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2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie 

polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego, 

właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 11. Prawo właściwe, język, zmiany umowy  
1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię udzielania 

zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.  

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim. 

 3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiany zostały przewidziane  w ogłoszeniu  

o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień 

umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.  

 4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego,  

w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 

 5.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.   

6.Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4 i 5 niniejszego § są nieważne.   

§ 12.  
egzemplarze umowy 

 Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.    

 
Załącznik do umowy:  

1. Formularz cenowy 
2. Specyfikacja techniczna  
3. Protokół odbioru 

 
 
 

Akceptuje pod względem finansowym 
 
 
 

………………………………………………………… 
Główny Księgowy 

 
 
WYKONAWCA                                                                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 do umowy 

   

 

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

Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego 

 

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA,  

SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

DOTYCZY UMOWY NR ............................................... z dnia …………………………….. 

 

CZĘŚĆ A - DOSTAWA 

W dniu ................................... dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży 

 n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem: 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 

ilość 

Wartość brutto 

[zł] 
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CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano 

prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym 

postanowieniem: 

Miejsce montażu Ilość zamontowanych urządzeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia. 

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu. 

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w 

wymaganej ilości egzemplarzy. 

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU 

 

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu. 

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego   w części A. 

Nazwa wyrobu 
Ilość 

przeszkolonych osób 
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CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim 

umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.  

 

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi ............. dni. 

DOSTAWCA                                                                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 3 a do umowy 

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI 

 

DOTYCZY UMOWY NR ............................................... z dnia …………………………….. 

W dniu ................................... dostarczono do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej Szpital w Iłży n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem: 

 

Nazwa wyrobu  
Dostarczona 

ilość 

Wartość brutto 

[zł] 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stwierdzono BRAK/NADWYŻKĘ/ USZKODZENIE/  

 

Nr pozycji 

Opisu 

przedmiotu 

zamówienia  

Element 

Urządzenia/wymagany 

parametr  

Wartość /ilość 

deklarowana  

Wartość 

/ilość 

przyjętą  

Opis 

rozbieżności  

Uwagi  
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Zamawiający :                                                                                                                         Wykonawca: 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych /wzór/ 

zawarta dnia ……………………… 2019 roku pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

 

………………….. z siedzibą w ……………. przy ul. ………., NIP ……….., REGON ………….zwany w dalszej części 
umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”  

a 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży, ul. Bodzentyńska 17, 
27-100 Iłża, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr: KRS 0000068961, Nr regon: 
670902293, NIP 7961704266, zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym” 
reprezentowanym przez: 

Panią Marzenę Barwicka – Dyrektora Naczelnego 

Panią Ewę Domagałę - Główną Księgową  

zwanymi dalej także łącznie: „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”, 

§ 1 

Oświadczenia Stron. 

1. Strony oświadczają, że w dniu ………… zawarły umowę na zakup „sprzętu medycznego „ (dalej jako 
„Umowa Główna). Należyte wykonanie Umowy Głównej wymaga oraz uzależnione jest od 
dostępu Podmiotu przetwarzającego do danych osobowych szczegółowo opisanych w § 3 ust. 1 
Umowy. 

2. Administrator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych tj. podmiotem, który 
samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych szczegółowo opisanych w § 
3 ust. 1 Umowy. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem posiadającym niezbędną wiedzę i zasoby 
gwarantujące wiarygodność a także należyte wykonywanie niniejszej Umowy zgodnie 
 z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności,  
w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), 
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej 
części „Rozporządzeniem”) oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi. 

4. Podmiot przetwarzający zapewnia, ze wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne 
spełniające wymogi zakreślone aktami prawnymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
w tym wymogi bezpieczeństwa przetwarzania danych.  
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§2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia, 
do przetwarzania dane osobowe opisane w § 3 ust. 1, na zasadach i w celu określonym w niniejszej 
Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot Przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 
Administratora. Strony postanawiają, że zawarcie niniejszej Umowy stanowi udokumentowane 
polecenie Administratora, o którym mowa w Rozporządzeniu oraz ewentualne inne polecenia 
przekazywane przez Administratora drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 10 lit. b) 
lub na piśmie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do sytuacji, gdy 
powszechnie obowiązujący przepis szczególny, stanowi inaczej. 

4. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 
Rozporządzenia.  

§3 
Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane:  
1. dane osobowe dane osobowe pracowników oraz osób współpracujących z Administratorem na 

podstawie umów cywilno-prawnych stanowiące dane zwykłe, takie jak:  
a. imię (imiona) i nazwisko, PESEL 
b. stanowisko, 
c. numer prawa wykonywania zawodu, tytuł naukowy. 
d. informacje o zatrudnieniu 
2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, które 

mogą być przetwarzane w związku z realizacją Umowy Głównej.  
3. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający w sposób stały wyłącznie w takim zakresie i celu, w jakim jest to niezbędne do 
należytego wykonania Umowy Głównej.  

4. W granicach zakreślonych celem przetwarzania danych osobowych Podmiot przetwarzający 
uprawniony jest do dokonywania następujących czynności na powierzonych mu do 
przetwarzania danych takich jak: wgląd, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie. 

 
§4 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym  
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. W tym celu 
Podmiot przetwarzający stosować będzie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa odpowiadający stopniowi ryzyka związanego  
z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych a w szczególności zabezpieczy dane przed ich 
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, 
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym 
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ustępie, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób 
przetwarzania danych. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 
powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że w ramach realizacji niniejszej Umowy będzie 
dopuszczał do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych wyłącznie osoby, którym 
udzielił stosownego upoważnienia. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest prowadzić 
ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający 
zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający zostały przeszkolone z zakres 
ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania tajemnicy przetwarzanych danych. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w 
art. 28 ust 3 pkt. b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno w trakcie 
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  z przetwarzaniem usuwa 
lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 
chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 
osobowych.  

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  w niezbędnym zakresie 
wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 
wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 
zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 48 godzin od momentu stwierdzenia naruszenia. 

 
§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy Głównej na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W przypadku, gdy Podmiot Przetwarzający zamierza udzielić dalszego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych swojemu podwykonawcy, obowiązany jest uprzednio poinformować 
Administratora o tym zamiarze pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail wskazany w § 10 ust.1 lit. a) Umowy, podając jednocześnie następujące informacje:  

a. nazwę i adres siedziby podwykonawcy,  
b. charakter i cel powierzenia, 
c. rodzaj kategorii danych osobowych, 
d. czas przetwarzania. 
3. Podmiot przetwarzający może udzielić dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

o ile Administrator nie wyraził sprzeciwu w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu. Sprzeciw Administratora pozostaje skuteczny, o ile został złożony 
z zachowaniem terminu w formie pisemnej, lub drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w 
§ 10 lit. b) Umowy.  

4. Podmiot Przetwarzający, z zachowaniem wymogów określonym w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, 
powierzy przetwarzanie danych osobowych swojemu podwykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że: 

a. zakres i cel powierzenia nie będzie szerszy ani odmienny od zakresu i celu wynikającego z 
niniejszej Umowy, 

b. dalsze powierzenie jest niezbędne dla realizacji celów związanych z wykonywaniem Umowy 
Głównej oraz wynikających z niniejszej Umowy, 
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c. umowa dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych zostanie zawarta 
na piśmie i zgodna będzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi powierzania danych 
osobowych, 

d. Podmiot powierzający zobowiąże swojego podwykonawcę do każdorazowego informowania bez 
zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 48 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować 
odpowiedzialnością Administratora, Podmiotu Przetwarzającego lub podwykonawcy na 
podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o kontrolach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych, 

e. podwykonawca zobowiązany zostanie do spełnienia takich samych gwarancji i obowiązków, jakie 
zostały nałożone niniejszą Umową na Podmiot przetwarzający, w tym zobowiązany będzie do 
stosowania co najmniej równorzędnego poziomu ochrony danych osobowych do poziomu 
stosowanego przez Podmiot przetwarzający, 

f. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy 
dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych w terminie 3 dni, a także 
zapewni, że po zakończeniu obowiązywania umowy dalszego powierzenia podwykonawca 
niezwłoczne bezpowrotnie usunie dane osobowe oraz inne informacje, które przetwarzał na 
podstawie umowy lub zwróci nośniki tych danych i informacji, na co przedstawi stosowny 
protokół, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje dalsze przechowywanie tych 
danych.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za niewywiązanie 
się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych osobowych. 

 
§ 6 

Prawa i obowiązki Administratora  
 

1. Podmiot przetwarzający obowiązany jest umożliwić Administratorowi, na każde jego żądanie, 
dokonanie oceny stosowania przez Podmiot przetwarzający środków technicznych i 
organizacyjnych pod kątem zgodności z prawem czynności przetwarzania. Niezależnie od 
powyższego Podmiot przetwarzający obowiązany jest do dokonywania samodzielnej okresowej 
oceny tych środków i uaktualniania ich w celu zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania 
powierzonych mu danych osobowych.  

2. Administrator ma prawo do kontroli, czy przetwarzanie przez Podmiot Przetwarzający 
powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami Umowy oraz z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony danych osobowych. W tym celu Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 
umożliwić Administratorowi lub podmiotowi przez Administratora upoważnionemu, 
przeprowadzenie audytów lub inspekcji w zakresie zgodności operacji przetwarzania 
powierzonych danych osobowych z Umową i z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Warunkiem przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest pisemne 
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli Podmiotu przetwarzającego doręczone w 
terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych przez planowanym terminem jej przeprowadzenia. 
Zawiadomienie może zostać także dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-
mail podany w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy.  

4. Administrator lub podmiot przez niego upoważniony ma prawo prowadzić czynności kontrolne w 
godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego. W ramach czynności kontrolnych podmiot 
kontrolujący może kontaktować się z osobą pełniącą po stronie Podmiotu przetwarzającego 
funkcję Inspektora Ochrony Danych i żądać wglądu do dokumentów wymaganych przez prawo w 
zakresie ochrony danych osobowych, w tym dokumentujących spełnienie przez Podmiot 
przetwarzający wykonywanie obowiązków określonych niniejszą Umową.  
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5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot 
przetwarzający. Podmiot przetwarzający w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
protokołu, może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione pisemnie 
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w § 10 ust. 1 lit. a) Umowy. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do usunięcia naruszeń stwierdzonych w protokole 
pokontrolnym, za wyjątkiem takich, które zostały przez Administratora usunięte w wyniku 
uwzględnienia zastrzeżeń Podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest 
do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez 
Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

7. Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu, także u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego, a Podmiot 
przetwarzający zobowiązany jest zapewnić możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych w 
tych podmiotach, którym udzielił dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych 
osobowych. Do czynności kontrolnych u podwykonawców Podmiotu przetwarzającego stosuje się 
odpowiednio postanowienia 2-6 niniejszego paragrafu. 

 

§ 7 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 
danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 
danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 
Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
kontrolerów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 
§8 

Czas przetwarzania powierzonych danych osobowych 
 

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie powierzonych niniejszą Umową danych osobowych jest 
ograniczone czasowo i nie będzie trwać dłużej, aniżeli czas trwania Umowy Głównej. W związku z 
powyższym, niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. na okres obowiązywania 
Umowy Głównej.  

2. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowy w drodze jednostronnego oświadczenia 
woli ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku: 

a. rozwiązania Umowy Głównej, 
b. gdy Podmiot przetwarzający pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych 

podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 
c. gdy Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe niezgodnie z Umową, 
d. gdy Podmiot przetwarzający dokonał dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych danych 

osobowy z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.  
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie 

zaprzestać przetwarzania danych osobowych Administratora i, jeżeli ma to zastosowanie, zwrócić 
Administratorowi nośniki na których znajdują się powierzone dane osobowe lub bezpowrotnie 



 

DZP/13/2019   

str. 115 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 

usunąć je z tych nośników, chyba że powszechnie obowiązujące prawo nakazuje przechowywanie 
tych danych. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim winny zostać wykonane 
protokolarnie.  

§9 
Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i 
od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony 
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 
posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

3. Postanowienia ust. 1 pozostają w mocy również po wygaśnięciu Umowy.  
 

§ 10 
1. Strony oświadczają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy są: 
a. po stronie Administratora: 
…………, e-mail: …………………… , tel: …………………. 
b. po stronie Podmiotu przetwarzającego: 
Mateusz Szczypior, e-mail: iod@szpitalilza.com.pl , tel: 693 490 877 
 
2. W przypadku zmiany osób odpowiedzialnymi za realizację Umowy zarówno po Stronie 

Administratora, jak i po stronie Podmiotu przetwarzającego, Strony obowiązane są do 
niezwłocznego poinformowania drugiej Strony Umowy o zaistniałej zmianie.  

 
§11  

Postanowienia końcowe 
 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 
4. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

dla Administratora danych.  
 
 
 

Administrator danych        Podmiot przetwarzający 
 
 
 
 
Sporządził: Hubert Wasila 
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