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Zawartość  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia: 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

4. Termin wykonania zamówienia. 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                                  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e  

ustawy Pzp, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

11. Miejsce oraz  termin składania i otwarcia ofert. 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga  

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
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4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza 

ich składanie. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a Wykonawcą,  jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot. 

8a.   Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

9. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp. 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a) wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie 

wymagania, b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy  

lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje. 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy 

Pzp. 

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp. 

15. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części. 
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1.  Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa występująca w imieniu własnym. 

Urząd Miejski, Wydział Zamówień Publicznych ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,  

tel. 77 419-03-59, fax 77 410-48-41. 

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@namyslow.eu 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia     

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.). 

Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11  

ust. 8 ustawy Pzp. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 

Urządzenia medyczne – 33100000-1. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia, który będzie posiadał wszystkie elementy wymienione                   

w przedmiocie zamówienia oraz zawierał wszystkie elementy startowe (był gotów do pracy)                

wraz z instalacją, uruchomieniem oraz przeszkoleniem użytkowników. Parametry techniczne 

zostały opisane w załączniku Nr 3 do SIWZ. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego 

zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 

3.2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  

w siwz i ofercie. 

 

4.  Termin  wykonania zamówienia 

    Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.12.2016 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika  

to z odrębnych przepisów: 

Nie dotyczy. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Nie dotyczy. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Nie dotyczy. 

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. 

5.2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp  

  wykluczy: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

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

podstaw wykluczenia; 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

mailto:zamowienia@namyslow.eu
http://www.namyslow.eu/
http://www.bip.namyslow.eu/
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a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,  

art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553,  

z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  

1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego  

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający  

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne; 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618  

i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.3 Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach   

określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

       5.3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
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polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej  

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

stosunków prawnych.  

       5.3.2 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.  

       5.3.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp  

i ust. 5 ustawy Pzp.  

       5.3.4  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,  

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności  

są wymagane.  

       5.3.5 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.  

       5.3.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w pkt 5.3.1 siwz, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

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 5.3.1 siwz. 

5.3.7 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 zamieszcza informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 siwz. 

5.3.8 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany  

jest do przedstawienia w odniesieniu do tych  podmiotów dokumentów wymienionych  

w pkt 6.7.2 a) siwz. 

5.3.9 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny,  

czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp  

do ich zasobów, Zamawiający może  żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy  wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5.4 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 

cywilne/konsorcja) 

5.4.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia  albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

5.4.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich  

nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 

ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują 

zgodnie z pkt 5.1.2 siwz. 

5.4.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. 6.1 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu   

oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje   

spełnianie   warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.4.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa  

w pkt. 6.3 siwz składa każdy z Wykonawców. 

5.4.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani   

na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7 

siwz, przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.1 siwz składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych  

w pkt 5.1.2 siwz. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 6.7.2 siwz  składa każdy z nich. 

5.5 Zamawiający zastrzega/nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa  

 w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

5.6 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość: 

- jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń  

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

– nie dotyczy. 

- jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, 

wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,  

nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 

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

5.7 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. 

5.8  Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załącznikach nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

5.9  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

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. 

5.10 Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
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złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.11 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. 

5.12 Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw  

do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia 

– nie spełnia”. 

 

5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 

5a.1 Zamawiający przewiduje/nie przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24  

ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp: 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. poz. 978, z późn. 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 2015 r.  

poz. 233, z późn. zm.). 

5a.2  Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

1) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,  

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 

pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny 

okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 

ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5a.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20  

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki  

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne  

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego  

oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom  

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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5a.4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie  

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

5a.5 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

5a.6 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

6.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu; 

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.2 Oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 siwz Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie       

pisemnej wraz z ofertą. W/w oświadczenia stanowić będą załącznik nr 1 i 2 do oferty. 

6.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na  stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  

konkurencji  w  postępowaniu o udzielenie  zamówienia.  W/w oświadczenie stanowić będzie 

załącznik nr 4 do oferty. 

6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona 

najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień 

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

ust. 1 ustawy Pzp. 

6.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia  odpowiedniego  przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców  

do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,  

że nie podlegają wykluczeniu  oraz  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. 

6.6 Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń  lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  
- nie dotyczy, 

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

b) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

3) w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 
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a) opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu. 

6.8  Jeżeli   wykaz,  oświadczenia   lub  inne  złożone   przez  Wykonawcę  dokumenty, budzą 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu,  

na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi, były wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty  

w tym zakresie. 

6.9   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  

Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.7.2a, składa dokument lub dokumenty  

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 

(zamiast  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej). 

6.10  Dokument wymieniony w pkt. 6.7.2a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

6.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  

w pkt. 6.9 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,  

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6.10 siwz  stosuje się. 

6.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający  

może  zwrócić  się  do  właściwych   organów   odpowiednio   kraju, w którym Wykonawca  

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

6.13  Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało: 

  wykonane należycie w szczególności z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone w przypadku robót budowlanych są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów –  inne dokumenty, 

  wykonane lub są wykonywane należycie w przypadku dostaw lub usług są referencje bądź 

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  

z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych  

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające  

ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert.  

6.14 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6.15 Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), dotyczące Wykonawcy  

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców należy przedstawić  

w oryginale. 
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6.16 Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),  inne niż oświadczenia  

o których mowa w pkt. 6.14 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ  

Z ORYGINAŁEM”. Poświadczenia na każdej stronie dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

6.17 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być 

złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający w sytuacjach określonych w art. 10c-10e ustawy Pzp, 

przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

     7.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywa się  

 pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z wyłączeniem oferty wraz z załącznikami, które mogą 

zostać złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

7.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.3 Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Anna Hołoś 

– Urząd Miejski w Namysłowie, Wydział Zamówień Publicznych, budynek B, pokój Nr 26,   

fax nr  77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

9. Termin związania ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna  

się wraz z upływem terminu składania ofert. 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.  

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. 

 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert 

10.1 Na ofertę składają się wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których  

mowa w specyfikacji Zamawiającego; 

10.2   Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią załączniki do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (załączniki złożone w kolejności zgodnie z ofertą, nie wolno dokonywać żadnych 

zmian we wzorach druków); 

10.3 Oferta stanowiąca załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia musi być 

wypełniona bez wyjątku przez Wykonawcę; 

10.4    Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione w ofercie, 

jeżeli zabraknie miejsca, należy dołączyć dodatkowe strony; 
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10.5     Jeżeli pytanie postawione w ofercie nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać  

„NIE DOTYCZY”; 

10.6     Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych; 

10.7     Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia 

ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka; 

10.8    Treść ofert musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

10.9    Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  

nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

10.10 Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym  

do występowania w obrocie prawnym lub posiadające odpowiedni dokument stwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika, określający zakres umocowania;  

10.11 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisujących ofertę; 

         10.12  Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: 

  osoby wskazane w odpowiednim rejestrze, 

  osoby wskazane w odpisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, 

  osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty  

i jej załączników przez pełnomocnika Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone  

do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

10.13   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną; 

10.14   Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

     10.15   Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 

pełna nazwa Wykonawcy 

adres 

numer telefonu, faksu                          

NIP, REGON                               

                                       „OFERTA – DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO”                                                       

 

 

                                        NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 11
00

       21.11.2016 r. 

10.16  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 jest niezgodna z ustawą; 

 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp; 

 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 

 zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub niezaproszonego do składania ofert; 

 zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 

 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

 Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu związania ofertą, 

  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli 

Zamawiający żądał wniesienia wadium, 

 oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego, 

  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 

 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
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10.17  Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

nie później niż w terminie składania ofert Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być  

one udostępniane oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pakiet ten ma być 

wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ”. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

11.1 Oferty należy składać do dnia 21.11.2016 r. do godz. 10
00

 w Urzędzie Miejskim                                

w Namysłowie, w sekretariacie, budynek A, pokój Nr 12, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 

wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. 

11.2 Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad  

i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY". 

  11.3 Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie 

ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty.  

W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty,  

do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, odpis  

z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej i jeśli to konieczne  

– pełnomocnictwo).  Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich 

samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane z dopiskiem 

„WYCOFANIE OFERTY”. 

  11.4  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. 

  11.5  Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Namysłowie – Wydział Zamówień 

Publicznych, budynek B, pokój Nr 26 w dniu 21.11.2016 r. o godz. 11
00

. 

11.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku, na poszczególne części: 

- część 1: dostawa zestawu HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego, 

- część 2: dostawa systemu holterowskiego EKG, 

- część 3: dostawa systemu holterowskiego RR  

- część 4: dostawa kardiomonitora stacjonarno-transportowego z Ośrodkowym Ciśnieniem Żylnym, 

- część 5: dostawa kardiomonitora stacjonarno – transportowego, 

- część 6: dostawa elektrokardiografu, 

- część 7: dostawa cykloergometru, 

- część 8: dostawa systemu okołoporodowego wraz z kardiotokografami i stacją komputerową, 

- część 9: dostawa łóżka porodowego, 

- część 10: dostawa lampy do fototerapii, 

- część 11: dostawa cieplarki do płynów, 

- część 12: dostawa myjki ultradźwiękowej, 

- część 13: dostawa systemu ogrzewania pacjenta, 

- część 14: dostawa zestawu do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem. 

Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia  

z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu prac, 
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niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające  

na ostateczną cenę. 

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost 

ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezbędne do wykonania zadania m.in.: 

 wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia, 

 podatek od towarów i usług, 

 koszt transportu wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

   koszt montażu i uruchomienia, 

   koszt przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji, 

 wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

Następnie Wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną cenę  

zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

  W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową  

  cena ogółem robót. 
 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag  

tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%) oraz gwarancję 

(B=40%) dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w następujący 

sposób: 

1) cena  - oferty zostaną ocenione zgodnie  ze wzorem  arytmetycznym: 
 

  P min 

                               An = __________ x 100 pkt. 

                                            Pn 

 

             An          - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 

             n          - numer oferty 

             Pmin     - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert 

             Pn        - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę  

 

 

2) gwarancja (minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy) – oferty zostaną ocenione zgodnie  

ze wzorem arytmetycznym: 

 

           T n 

                                    Bn =                 x 100 pkt.  

                                 T max 

 

  Bn          -  liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B 

  n          -  numer oferty 

  Tmax     -  maksymalna gwarancja (podana w miesiącach) wśród złożonych ofert 

  Tn        -  zaproponowana przez Wykonawcę n gwarancja (podana w miesiącach) 

 

3) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium  

Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: 

 

Won= An x 60% + Bn  x 40%   
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      Won – wskaźnik oceny ofert 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 

w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli 

są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2)  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,  

 o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania  

 wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 

4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni  

do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu, 

5)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów, 

6)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów, 

7)  unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

       W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 2 

zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający 

uzna za niewystarczające. 

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 7 ustawy Pzp, na stronie 

internetowej. 

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1, jeżeli ich ujawnienie 

byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznych. 

 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  

 w terminie nie krótszym niż: 

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp – nie dotyczy; 

- 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 - w przypadku zamówień, których wartość  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem formularza umowy proponowanego 

przez Zamawiającego. 
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Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który wygrał przetarg zobowiązany jest dostarczyć  

umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz kalkulację cenową  

na poszczególne urządzenia. 

Umowa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być zawarta  

na czas trwania zamówienia i termin jej obowiązywania musi się kończyć nie wcześniej  

niż po upływie okresu rękojmi. Umowa winna zawierać przyjętą formę prawną oraz określać zakres 

obowiązków każdego z Wykonawców przy wspólnej realizacji przedmiotu umowy.  

W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym należy podpisać umowę 

zgodną z ofertą przetargową. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy. 

   

16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga                   

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty 

odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej 

oferty przez Zamawiającego stanowią integralną część umowy na dostawę sprzętu medycznego  

dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia. 

Treść  umowy  jak  w  załączeniu. 

  

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia 

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza 

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  

z wolnej ręki lub zapytania o cenę; określenia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia 

odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego, opisu 

przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać 

czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność  

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie  

oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 

rodzaju podpisu. 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. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 

przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

(art. 180 ustawy Pzp). 

17.2 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 ustawy Pzp (art. 181 ust. 1 ustawy Pzp). 

17.3 Odwołanie wnosi się: 

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

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

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
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- w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

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

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

ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób  

- w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

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

w trybie  przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej  

- jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - nie dotyczy; 

- 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

17.5 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się: 

- w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - nie dotyczy; 

- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 3 ustawy Pzp). 

17.6 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego 

obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej  

lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów  

lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 15 dni od dnia 

zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp) albo 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający  

nie umieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia  

(art. 182 ust. 4 pkt 3 lit. a ustawy Pzp). 

17.7 Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych; uiszczono wpis.  

Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 

uiszczenia dołącza się do odwołania (art. 187 ust. 1 i 2 ustawy Pzp). 

 

Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

- część 1: dostawa zestawu HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego, 

- część 2: dostawa systemu holterowskiego EKG, 

- część 3: dostawa systemu holterowskiego RR  

- część 4: dostawa kardiomonitora stacjonarno-transportowego z Ośrodkowym Ciśnieniem Żylnym, 

- część 5: dostawa kardiomonitora stacjonarno – transportowego, 

- część 6: dostawa elektrokardiografu, 

- część 7: dostawa cykloergometru, 

- część 8: dostawa systemu okołoporodowego wraz z kardiotokografami i stacją komputerową, 

- część 9: dostawa łóżka porodowego, 

- część 10: dostawa lampy do fototerapii, 
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- część 11: dostawa cieplarki do płynów, 

- część 12: dostawa myjki ultradźwiękowej, 

- część 13: dostawa systemu ogrzewania pacjenta, 

- część 14: dostawa zestawu do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem. 

Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu Wykonawcy. 

 

2. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający 

przewiduje zawarcie umowy ramowej 

    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp  

lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp,  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego. 

 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich 

składanie 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  

 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 

    Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@namyslow.eu 

    Adres strony internetowej Zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu 

 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym  

a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. 

 Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych (PLN).  

 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

    Nie dotyczy postępowania. 

 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot 

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

8a. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp 

      Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

 

9.  Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp 

    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.  

 

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, 

jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom 

wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte 

wykonanie tego zamówienia.  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

mailto:zamowienia@namyslow.eu
http://www.namyslow.eu/
http://www.bip.namyslow.eu/
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4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

4.  W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust. 1 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postepowania o udzielenie zamówienia. 

5. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres dostawy do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie. 

6. Wymagane płatności na rzecz podwykonawcy będą realizowane bezpośrednio przez 

Zamawiającego - Gminę Namysłów - z kwot należnych Wykonawcy poprzez wskazanie przez 

Wykonawcę na fakturach wystawionych przez Wykonawcę wartości należnej podwykonawcy.  

Do faktury Wykonawcy dołączona będzie kopia faktury podwykonawcy oraz protokół zdawczo – 

odbiorczy, zatwierdzony przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego. 

7.  Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez 

Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo.  

9. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo, tożsamy z uprzednio 

zaakceptowanym projektem umowy przez Zamawiającego.  

 

11. W przypadku zamówień na roboty budowlane: a)  wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania,  

b) informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,  

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania 

Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający określa takie informacje 

   Nie dotyczy postępowania. 

 

12. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia  

na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 

        

13. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp 

       Nie dotyczy postępowania. 

 

14. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp 

      Nie dotyczy postępowania. 

 

15. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części,  

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które 

będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 

wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy postępowania. 
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Załączniki: 

1) Formularz oferty wraz z załącznikami; 

2) Formularz umowy; 

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

 

 

Członkowie Komisji Przetargowej:                                                                                                                                                                                            

1. Przewodniczący:               Anita Kolat-Walkowicz                …………………...….         
                                                                                                         (data, podpis) 

 

2. Z-ca Przewodniczącego:   Joanna Leszczyńska                     …………………...….       
                                                                          (data, podpis) 

 

3. Sekretarz:               Anna Hołoś                                  …………………...….         
                                                                                                                                                                     (data, podpis) 
 

 

4. Członek:                            Katarzyna Kulej                           ……………………… 
      (data, podpis) 
 

5. Członek:                            Marta Lorenc                                ……………………… 
      (data, podpis) 

 
  

 
  

            „ZATWIERDZAM” 
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                                                   ……………………………………………………… 

                                   (miejscowość,  data)        

                                                                                         

Nazwa i adres podmiotu składającego ofertę: 

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

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

NIP .................................................................. REGON .............................................................................. 

Nr KRS .......................................................................................................................................................... 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: ……………………. 

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

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: …………………………………………………... 

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

Numer telefonu: ........................................................................................................................................... 

Numer faksu:  ............................................................................................................................................... 

e-mail .............................................................................................................................................................                                                                                             
                                                                                                 

         Gmina Namysłów 

              reprezentowana przez  

              Burmistrza Namysłowa 

              ul. Stanisława Dubois 3 

              46 - 100 Namysłów 

O  F  E  R  T  A 
 

Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym  

na  dostawę sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia: 

- część 1: dostawa zestawu HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego,                                                                             

za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 2: dostawa systemu holterowskiego EKG, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 3: dostawa systemu holterowskiego RR, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 4: dostawa kardiomonitora stacjonarno-transportowego z Ośrodkowym Ciśnieniem 

Żylnym, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 5: dostawa kardiomonitora stacjonarno – transportowego, za kwotę brutto 

……….………...….. zł, 

- część 6: dostawa elektrokardiografu, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 7: dostawa cykloergometru, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 
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- część 8: dostawa systemu okołoporodowego wraz z kardiotokografami i stacją 

komputerową, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 9: dostawa łóżka porodowego, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 10: dostawa lampy do fototerapii, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 11:  dostawa cieplarki do płynów, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 12: dostawa myjki ultradźwiękowej, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 13: dostawa systemu ogrzewania pacjenta, za kwotę brutto ……….………...….. zł, 

- część 14: dostawa zestawu do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem, za kwotę 

brutto ……….………...….. zł. 

2. Oświadczamy, że na: 

- część 1: dostawa zestawu HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego,                                                                             

udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 2: dostawa systemu holterowskiego EKG, udzielamy gwarancji na okres  

(min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 3: dostawa systemu holterowskiego RR, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, 

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 4: dostawa kardiomonitora stacjonarno-transportowego z Ośrodkowym Ciśnieniem 

Żylnym, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 5: dostawa kardiomonitora stacjonarno – transportowego, udzielamy gwarancji  

na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 6: dostawa elektrokardiografu, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące,  

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 7: dostawa cykloergometru, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące,  

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 8: dostawa systemu okołoporodowego wraz z kardiotokografami i stacją 

komputerową, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy):  

…...… miesięcy, 

- część 9: dostawa łóżka porodowego, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące,  

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 10: dostawa lampy do fototerapii, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące,  

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 11:  dostawa cieplarki do płynów, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące,  

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 
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- część 12: dostawa myjki ultradźwiękowej, udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, 

maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 13: dostawa systemu ogrzewania pacjenta, udzielamy gwarancji na okres  

(min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy, 

- część 14: dostawa zestawu do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem,  

udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy): …...… miesięcy. 

3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie: do dnia 30.12.2016 r. 

4. Oferujemy następujące warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy  

do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: 

- nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  

albo 15 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość  

jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp – nie dotyczy; 

- 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 - w przypadku zamówień, których wartość  

jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  

o których mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180  

ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące 

postępowanie odwoławcze. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi, że jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po naszej stronie, nie złożymy oświadczeń  

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

oświadczenia o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyrazimy zgody  

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9. Zamierzam/nie zamierzam* powierzyć podwykonawcy (o ile jest to wiadome należy podać firmę 

podwykonawcy) .………………......................……..………………………………………….……… 

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

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

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

wykonanie części zamówienia, w zakresie…………………………………………………………….. 

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

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

10. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp informuję, że wybór naszej oferty: 

 nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego* 

 będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego* 
* niepotrzebne skreślić 
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W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego                                   

u Zamawiającego, Wykonawca wskazuje nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. 

Lp. 

Nazwa towaru lub usługi których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego 

Wartość towaru lub usługi 

bez kwoty podatku 

   

   

     * niepotrzebne skreślić 

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

ustawy Prawo zamówień publicznych,  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

12. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń  

lub dokumentów: 

1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - Wykonawca,  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa  

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert – zawierającej kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy 

złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności  

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 

3) opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu. 

 

 

 

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

     (czytelny podpis lub w przypadku parafki  

    pieczątka imienna upełnomocnionego  przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 1 do oferty 
 

                                                                                                                                         

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

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego 

dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia, prowadzonego przez Gminę Namysłów, oświadczam, 

co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

                          

                          Podpisano:       .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej na w/w postępowanie, 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

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

….…………………………………………………………………………………………………………., 

w następującym zakresie: …………………………………………………………..……………………… 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

                                 

                               Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

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. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

          

                               Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik Nr 2 do oferty  

 

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

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa sprzętu medycznego 

dla szpitala – Namysłowskiego Centrum Zdrowia, prowadzonego przez Gminę Namysłów, oświadczam, 

co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

    
                                                               
                                Podpisano:   .............................................................. 

                      (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

                    pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. ………………………………………………………………………………….…..…. ustawy Pzp. 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze:  

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

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

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

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

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

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

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 
                                         

                                 Podpisano:   .............................................................. 
               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

                   pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 

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. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

                   Podpisano:   .............................................................. 
                 (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

             pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  

NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e pomiot/y będący/e podwykonawcą/ami: tj…………………..…………….. 

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

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

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

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

                          (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

                     
                            Podpisano:   .............................................................. 

               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        

           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 

 

 

 

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. 

 

 

…………….……., dnia ………2016 r. 
      (miejscowość)  

 

 
                 Podpisano:   .............................................................. 

               (czytelny podpis lub w przypadku parafki        
           pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik do oferty  
 

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

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

na podstawie § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy  

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)* 

 

Ja/My, niżej podpisan/a/y/ni, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, 

jako upoważni/ona/ony/eni na piśmie lub wpisan/a/y/ni w odpowiednich dokumentach rejestrowych,  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję/my, że:  

nie należ/ę/ymy do tej samej grupy kapitałowej,** 

należ/ę/ymy do tej samej grupy kapitałowej.** 

 

*   podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę; 

*   w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów   

     konsorcjum  w imieniu swojej firmy; 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

UWAGA! 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa  

w art. 86 ust. 5 uPzp (Informacji z otwarcia ofert – zawierającej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą  

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) 

 

 

            Podpisano: ......................................................... 
  (czytelny podpis lub w przypadku parafki   

pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 
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Załącznik do oferty  
 

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

                                          (miejscowość,  data) 

Wykonawca: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:    

               NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………….… 

…………………………………………………….… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
 

1.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

zestaw HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Zestaw fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, 

 nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

 

Procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości  

1. 
Procesor w pełni kompatybilny z posiadanymi przez 

szpital videoendoskopami EG-2985K, EC-380Fk2p 
Tak 

 

2. 
Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury 

tkanek typu i-scan/NBI 
Tak 

 

3. 

Wyjścia min. typu:  

 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego) 

 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji 

 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej 

 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć                  

i filmów 

Tak 

 

4. 

Wyjścia sygnału wideo: 

RGB, VGA, DVI, Y/C x2, SYNC BNC oraz 

komunikacyjne RJ45 

Tak 

 

5. 
Możliwość obrazowania w różnych pasmach  światła                  

z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła  

Tak 

 

 

6. 
Wycięcie min. 3 zakresów pasma światła (pasma 

czerwonego, zielonego, niebieskiego) 
Tak 

 

7. 

Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora 

na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i 

filmów) 

Tak 
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8. 
Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacją pracy 

(0,1,2,3,4,5)  
Tak 

 

9. 
Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu 

LED 

Tak 

 

 

10. 

Funkcja obrazowania w stopniach  

- detekcji (3 stopnie) 

- zarysu tkanki (3 stopnie) 

- weryfikacji zmiany (3 stopnie) 

Tak 

 

 

11. 
Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za 

pomocą jednego konektora 
Tak 

 

12. 
Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej 

procesora na min. 1 klawisz dostępu z panelu przedniego 
Tak 

 

13. 
Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła           

z panelu przedniego z niezależnych przycisków 
Tak 

 

14. Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora Tak  

15. 
Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania 

funkcjami procesora 
Tak 

 

16. Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami Tak  

17. Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 300W Tak  

18. 

Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą 

nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie 

lub ręcznie  

Tak 

 

19. 
Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 9 

stopniach 
Tak 

 

20. Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 9 stopniach Tak  

21. 

 
Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min. 9 stopniach Tak 

 

22. Automatyczny balans bieli Tak  

23. 
Możliwość zapisania min. 40 pacjentów w menu 

wewnętrznym procesora wizyjnego 
Tak 

 

Videogastroskop HD  

1. Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm Tak  

2. Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm Tak  

3. Chip CCD w końcówce endoskopu Tak  

4. Kąt obserwacji – min. 140 st. Tak  

5. System głębi ostrości min.  5-100mm Tak  

6. 

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu                   

z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

Tak 

 

7. 

Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 

z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej 

procesora – min. 3 

Tak 

 

8. 
Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 

210/120; 120/120 
Tak 

 

9. Długość robocza min. 1050mm Tak  

10. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność z wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego 

Tak 

 

11. Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła  Tak  
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12. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

górnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

 

13 
Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z 

konektorem do procesora 
Tak 

 

14. 

System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z 

podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą 

jednego konektora 

Tak 

 

15. 
Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu 
Tak 

 

16. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 

Tak 

 

 

Videogastroskop pediatryczny 

1. Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm Tak  

2. Średnica zewnętrzna – max 5,4 mm Tak  

3. Chip CCD w końcówce endoskopu Tak  

4. Kąt obserwacji – min. 140 st. Tak  

5. System głębi ostrości min.  4-100mm Tak  

6. 

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z 

pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

Tak 

 

7. 

Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 

z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej 

procesora – min. 3 

Tak 

 

8. 
Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 

210/120; 120/120 
Tak 

 

9. Długość robocza min. 1100mm Tak  

10. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność z wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego) 

Tak 

 

11. Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła  Tak  

12. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

górnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

 

13 

System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku                      

z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą 

jednego konektora 

TAK 

 

14. 
Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu 
Tak 

 

15. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 
Tak 

 

16.  
Aparat kompatybilny z posiadanym przez szpital 

procesorem wizyjnym EPK-100p 
 

 

Videokolonoskop HD 

1. Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm Tak  

2. Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm Tak  

3. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm Tak  

4. 
Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem             

w pełnej wysokiej rozdzielczości  
Tak 

 

5. 
Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu                   
Tak 
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z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

6. 

Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona 

w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie 

momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy 

kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia 

kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w 

trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca 

wprowadzanie do jelita 

Tak 

 

7. Kąt obserwacji – min. 140 st.  Tak  

8. Wlot kanału biopsyjnego typu Luer Tak  

10. Zawór testera szczelności w konektorze  Tak  

11. 
Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się 

na rękojeści endoskopu 
Tak 

 

12. 
Dostęp do płynnej funkcji zoom z dźwigni regulacji 

powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu 
Tak 

 

13. System głębi ostrości min. 4-100mm Tak  

14. Długość robocza  1500mm – 1600mm Tak  

15. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego)  

Tak 

 

16. 
Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane                       

z konektorem do procesora 

Tak 

 

 

17. 
System z podłączeniem do procesora i źródła światła                 

za pomocą jednego konektora 
Tak 

 

18. 
Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu  

Tak 

 

 

19. 
Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony        

w gumowy kompensator naprężeń  
Tak 

 

20. 

Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu        

z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem 

paskowym do systemu rejestracji procesów mycia 

Tak 

 

21. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

 

23. 
Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła            

w filtracji min 3 zakresów widma 
Tak 

 

24. 

Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek 

uszczelniających dla bezpieczeństwa styków 

elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych 

Tak 

 

25. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 

Tak 

 

 

Pompa płucząca 

1. 

Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą 

poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet 

oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) 

Tak 

 

2. 

Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość 

regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania 

elektronicznego 

Tak 

 

3. Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego Tak  

4. 
Zbiornik płynu – min. 0,5 litr z podziałką 

(autoklawowalny), lub jednorazowy 
Tak 
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5. 
Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk 

o długości przewodu min. 5m w zestawie) 
Tak 

 

6. 
Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym 

przyciskiem nożnym 
Tak 

 

7. Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy Tak  

8. Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min  Tak  

9. Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy Tak  

10. Poziom hałasu max. 50,0 dBa  Tak  

11. Moc znamionowa 40 VA  Tak  

12. Zasilanie 230 V / 50 Hz  Tak  

13. Klasa IP2X, klasa przeciwporażeniowa: I Tak  

14. 
Wymiary (wys. X szer. X dł.): 180 mm x 250 mm x 320 

mm (+/- 10%) 

Tak  

15. 

W zestawie dren o śr. 3,2mm, dł. 15cm, wielorazowy,  

2 x LuerLock, kompatybilny z oferowanym endoskopem - 

1 szt.  

Tak  

Wózek medyczny 

1. Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół Tak  

2. 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka Tak  

3. Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii Tak  

4. Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami Tak  

5. Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora Tak  

6. Dopuszczalne obciążenie min. 150  Kg Tak  

7. 
Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu               

z lewej lub prawej strony wózka 

Tak  

8. Waga wózka max 70 Kg Tak  

Monitor medyczny 

1. Przekątna min. 24 cale z matrycą LED lub LCD Tak  

2. Kąt widzenia min 178 stopni Tak  

3. Zewnętrzny transformator napięcia Tak  

4. 
Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą 

złącza DVI-D 

Tak  

5. Dotykowy panel sterujący Tak  

6. Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów Tak  

System archiwizacji badań endoskopowych 

1. 
Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego 

pacjenta – baza danych 

Tak  

2. Rejestracja obrazów (zdjęć i filmów) w rozdzielczości HD Tak  

3. 
Raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – 

wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem 

Tak  

4. 
Możliwość rejestracji zdjęć i sekwencji wideo z głowicy 

endoskopu 

Tak  

5. Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD Tak  

6. 
Możliwość odpłatnej rozbudowy o pracę w sieci oraz 

współpracę z systemem szpitalnym – DICOM 

Tak  

7. 

Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, 

nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, typu 

multimediów 

Tak  
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8. Generowanie szablonów oceny badań Tak  

9. 
Komputer klasy PC z odpowiednim wyposażeniem                    

i drukarką laserową kolorową 

Tak  

Myjnia endoskopowa 

1. 
Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych 

producentów 

Tak  

2. 
Możliwość stosowania środków myjących różnych 

producentów 

Tak  

3. 
Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak                   

i  jednorazowego użytku 

Tak  

4. Automatyczny proces mycia i dezynfekcji Tak  

5. Dezynfekcja w obiegu zamkniętym Tak  

6. 

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna  

realizacja następujących procesów:  

- faza mycia wstępnego,  

- faza mycia za pomocą środka enzymatycznego 

(detergentu), 

- faza płukania enzymatycznego, 

- faza środka dezynfekującego,  

- faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, 

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są 

wszystkie kanały endoskopu) 

Tak  

7. 

Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji 

poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu                 

(w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie 

min. 0-24h 

Tak  

8. 
Możliwość zaprogramowania min. 15  indywidualnych 

programów mycia 

Tak  

9. 
Funkcja programowania okresu przydatności dla środka 

wielorazowego użytku 

Tak  

10. 

Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, 

przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz 

komory myjącej 

Tak  

11. 

Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD                         

do programowania procesów mycia oraz wyświetlania 

komunikatów 

Tak  

12. Komunikaty wyświetlane w języku polskim Tak  

13. 
Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg 

procesu mycia i dezynfekcji 

Tak  

14. Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min. 13l. Tak  

15. 
Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany                      

z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l 

Tak  

16. Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l Tak  

17. Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l Tak  

18. 
System niezależnych pomp dozujący,  min. 2 pompy 

działające oddzielnie 

Tak  

19. 
Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzona                    

w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody 

Tak  

20. 
Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady 

każdego z nich 

Tak  
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21. Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) Tak  

22. Waga myjni max 60kg Tak  

Diatermia endoskopowa 

1. 

Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla  

cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów 

osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane 

nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym 

Tak  

2. Odporność aparatu na impuls defibrylacji Tak  

3. 
Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji 

parametrów – łatwy do utrzymania w czystości 

Tak  

4. 

Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w 

całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z 

krokiem co 1W lub mniejszym 

Tak  

5. 
System monitorujący poprawność aplikacji i stanu 

połączenia elektrody biernej z pacjentem 

Tak  

6. 

Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie 

neutralnej: 

- dzielona,  

- niedzielona,  

- brak elektrody,  

- poprawność przylegania 

Tak  

7. 
Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do 

sieci i podczas zabiegu 

Tak  

8. 
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z 

wyświetleniem kodu błędu 

Tak  

9. 

Wyświetlanie mocy: 

- cięcia monopolarnego 

-  koagulacji monopolarnej 

-  koagulacji bipolarnej 

-  stopnia i poziomu hemostazy 

na oddzielnych wyświetlaczach 

Tak  

10. 

Gniazda przyłączeniowe: 

-   jedno gniazdo monopolarne 

-   jedno gniazdo bipolarne 

-   jedno gniazdo elektrody neutralnej 

Tak  

11. 

Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz                      

1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego,                

2-pinowych do bipolarnego 

Tak  

12. Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora Tak  

13. 

Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów            

z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez 

producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające 

możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania 

nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. 

Tak  

14. 
Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu 

pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów 

Tak  
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pracy. 

15. 
Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich 

trybów pracy 

Tak  

16. Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz Tak  

17. 
Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii              

1 MHz 

Tak  

18. Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego Tak  

19. Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W Tak  

20. 
Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji                  

w programie Mikro do maksymalnie 30 W 

Tak  

21. 

Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 

120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów 

koagulacji 

Tak  

22. 
Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, 

forsowna, spray 

Tak  

23. 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana Tak  

24. 
Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej                

120 W 

Tak  

25. 
Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej                   

do 50W 

Tak  

26. 
Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez 

włącznik nożny lub z uchwytu 

Tak  

27. 

Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART 

regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie               

od 0,5s do 2,5s 

Tak  

28. 
Możliwość integracji dodatkowych urządzeń 

chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa 

Tak  

29. 
Program do polipektomii z możliwością regulacji 

szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) 

Tak  

30. 

Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej                 

z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum                

3 prędkości) 

Tak  

31. 
W programie polipektomia detekcja otwarcia pętli.                

W programie polipektomia detekcja zamknięcia pętli. 

Tak  

32. 

Minimum 4 programy, w których można używać argonu, 

zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak                   

i endoskopowej 

Tak  

33. 

Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem 

dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed 

wybuchem - 1 szt 

Tak  

34. 
Przewód do elektrody neutralnej 4,5 m z możliwością 

sterylizacji min 200 razy. 

Tak  

35. 
Przewód do pętli endoskopowej 4,5 m z możliwością 

sterylizacji min. 200 razy. 

Tak  
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2.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

         system holterowski EKG 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 

Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
System fabrycznie  nowy, nie rekondycjonowany,               

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych   

2. 

Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, 

reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia 

własnych wzorców 

Tak  

3. 

Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - 

dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie 

pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora               

w ramach poszczególnych grup templetów 

Tak  

4. 

Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń               

wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie 

wieloogniskowe VE) 

Tak  

5. 

Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny 

poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres 

Poincare’a dla każdego szablonu 

Tak  

6. Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt Tak  

7. 
Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, 

bigeminie/trigeminie, VE, R/T 

Tak  

8. 
Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, 

tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy 

Tak  

9. 

Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio                  

w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy 

badania 

Tak  

10. Przykłady Min. i Max HR Tak  

11. 

Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych 

pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego 

zachowania zdarzenia jako przykład do raportu 

Tak  

12. 
Możliwość automatycznego zapamiętywania 

przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu 

Tak  

13. Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, Tak  
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normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole 

powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady 

14. 

Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez 

stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 

30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej 

minuty 

Tak  

15. 

Analiza migotania przedsionków:  

- automatyczne wykrywanie epizodów migotania,  

- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania 

- możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi  

  pobudzeniami 

- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P  

- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych                     

  z okresów migotania 

- możliwość zamiany pobudzeń komorowych na   

  zaberrowane 

Tak  

16. 

Analiza ST:  

- ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu  

  EKG niezależnie dla każdego kanału 

- możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST            

  i linii bazowej dla każdego kanału 

- prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12  

  kanałowych 

Tak  

17. 

Analiza alternansu załamka T:  

- 24 godzinny histogram amplitudy załamka T 

- pomiar amplitudy 

- możliwość ustawienia parametrów analizy                     

  (ilość ewolucji, różnica amplitudy 

Tak  

18. 

Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie 

czasu i częstotliwości: 

- możliwość zmiany progów częstotliwościowych 

- tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych                    

  w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu                

  do pliku XLS 

- możliwość podziału 24h na 2 podokresy 

- plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów  

  pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych   

  pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych  

  elementów wykresu 

- ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne  

  przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji  

  o czasie i nazwie leku 

Tak  

19. 

Analiza QT: 

- prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości 

- histogram wartości QTc w poszczególnych  

  przedziałach czasowych 

- ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru  

  zakresu HR 

- informacja o max. wartościach QT i QTc wraz                          

  z czasem wystąpienia 

Tak  



41 

 

- wartości statystyczne QTc 

- prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT       

  na zapisie EKG 

- dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych, możliwość  

  wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy 

20. 
Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu                   

i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy 

Tak  

21. Ocena pracy różnych typów stymulatorów Tak  

22. Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika Tak  

23. 
24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, 

„beat to spike”, „spike to beat” 

Tak  

24. 
Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela 

czynników ryzyka 

Tak  

25. 

Wektokardiografia: 

- możliwość przeglądu i analizy pętli 

wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu 

EKG wykreślonych w sposób ciągły 

Tak  

26. 

Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG            

np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu 

EKG 

Tak  

27. 
Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane 

przez użytkownika 

Tak  

28. 

Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu 

do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez 

hasło użytkownika 

Tak  

29. Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim Tak  

30. 
System holterowski kompatybilny z systemem 

Windows 7 lub nowszym 

Tak  

 

Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

rejestrator holterowski EKG – 3 lub 12 kanałowy – 2 szt. 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

 

LP. Wymagane parametry techniczne 

Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

1. 
Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan.    

do 4 dni 

Tak  

2. Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora Tak  
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3. Detekcja impulsów stymulatora Tak  

4. Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz  Tak  

5. 
Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 

elektrod 

Tak  

6. 

Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji 

zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji 

zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego 

Tak  

7. Ekranowane kabla pacjenta Tak  

8. Impedancja wejściowa ≥2MΩ Tak  

9. CMRR >60dB Tak  

10. 

Programowanie rejestratora i transmisja 

zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego           

na PC przez kabel HDMI-USB 

Tak  

11. 

Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału    

EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą 

kablowego interface’u 

Tak  

12. Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta Tak  

13. Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA Tak  

14. Wymiary - podać Podać  

15. Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy Tak  

16. Instrukcja obsługi w języku polskim Tak  

 

Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

stacja analiz 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

 

LP. Wymagane parametry techniczne 

Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

1. 
Procesor Intel 2-rdzeniowy o częstotliwości taktowania 

min. 2x3GHz 

Tak  

2. Dysk twardy min. 500GB Tak  

3. Pamięć operacyjna RAM min. 4GB Tak  

4. Porty USB min.6 Tak  

5. Monitor LCD min. 21,5” Full HD Tak  

6. Drukarka laserowa A4 Tak  

7. Mysz, klawiatura, listwa zasilająca Tak  

8. Napęd DVD Multi Tak  

9. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit Tak  

10. Karta graficzna obsługująca standard Full HD Tak  

11. 
Zainstalowany i aktywowany system operacyjny 

Windows 7 Professional 64 bit 

Tak  

12. Stolik pod zestaw z podstawą jezdną Tak  
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3.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

system holterowski RR 

        rejestrator – 1 szt. 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 

Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                     

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną Tak  

2. 
Programowanie min. 3 okresów pomiarowych  

z poziomu dedykowanego oprogramowania 

Tak  

3. 
Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu 

z poziomu dedykowanego oprogramowania 

Tak  

4. Możliwość wykonania do 250 pomiarów Tak  

5. Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg Tak  

6. Dokładność: ± 3mmHg Tak  

7. Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm Tak  

8. 
2 rozmiary wielorazowych mankietów  

w zestawie z rejestratorem 

Tak  

9. 
Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy 

zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta  

Tak  

10. 
Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza 

zaprogramowanym harmonogramem 

Tak  

11. 

Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością 

prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony 

dzień/noc 

Tak  

12. 
Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania 

rejestratora przy jego uruchomieniu 

Tak  

13. Wymiary rejestratora:  Tak  

14. Waga rejestratora: Tak  

15. Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA Tak  

16. Możliwość zastosowania akumulatorów Tak  

17. 
Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Tak  

18. 

Walidacja rejestratora przez:  

- ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia 

Tętniczego),  

- BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia 

Tętniczego),  

- AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury 

Medycznej)  

Tak  
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Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

oprogramowanie do analizy wielogodzinnego 

monitorowania ciśnienia tętniczego krwi 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 

Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

1. Oprogramowanie w języku polskim Tak  

2. 
Komunikacja z rejestratorem poprzez interface 

podłączany w komputerze do portu USB typ A 

Tak  

3. Wbudowana baza danych pacjentów Tak  

4. 

Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich 

wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów 

wykonanych na żądanie 

Tak  

5. 

Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego 

pomiaru lub wybrania z listy proponowanych 

komentarzy 

Tak  

6. Informacja o błędnym pomiarze Tak  

7. Możliwość usuwania pomiarów z analizy Tak  

8. 
Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości 

rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) 

Tak  

9. Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta Tak  

10. 
Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla 

wykonanego badania 

Tak  

11. 
Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia            

wg norm JNC7/AHA i ESH 

Tak  

12. 
Możliwość rekonfiguracji okresów badania                      

(zakresów czasowych) dla wykonanego badania 

Tak  

13. Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych Tak  

14. Możliwość edycji danych pacjenta Tak  

15. 

Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, 

aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki                            

i częstotliwości podawania, opisu 

Tak  

16. 

Prezentacja wyników statystycznych badania: 

- ciśnienie skurczowe 

- ciśnienie rozkurczowe 

- częstość rytmu 

- MAP 

- PP 

- ładunek BP 

- DIP podczas snu 

z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania 

Tak  

17. 

Prezentacja średnich godzinowych w formie 

tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, 

rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 

Tak  
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18. 

Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej 

wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, 

częstości rytmu. Możliwość porównania z innym 

badaniem tego samego pacjenta 

Tak  

19. 
Możliwość wyboru automatycznego podsumowania 

badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA 

Tak  

20. Możliwość konfiguracji raportu Tak  

21. Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF Tak  

22. 
Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i 

ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu 

Tak  

23. 
Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą 

poczty e-mail 

Tak  

24. Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów Tak  

25. 
Możliwość testu poprawności komunikacji 

oprogramowania z rejestratorem 

Tak  

26. 
Możliwość programowania różnych konfiguracji 

ustawień oprogramowania 

Tak  

27. 
Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem 

chronionym hasłem 

Tak  

28. 
Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika  

po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności 

Tak  

29. 
Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku 

polskim 

Tak  

 

4.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

kardiomonitor stacjonarno-transportowego  

z Ośrodkowym Ciśnieniem Żylnym – 1 szt. 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                       

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

 

1. 

Zasilanie: 

Sieciowe 230V 

Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci 

Alarmy stanu rozładowania 

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. 

Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika 

Pasywne chłodzenie kardiomonitora bez użycia wentylatora 

 

Tak  

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

 

2. 
Odprowadzenia EKG: 3,5                                                 

Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń 
Tak 

 

3. 
Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu 

odpowiedniego przewodu EKG 
Tak 
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4. 
Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 

25mm/s, 50mm/s 
Tak 

 

5. 
Wzmocnienie przebiegu EKG:   x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, 

AUTO 
Tak 

 

6. 

Zakres pomiaru akcji serca: 

Dorośli: min. 15~300 bpm 

Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm 

Tak 

 

7. Rozdzielczość: 1 ud/min Tak  

8. 
Dokładność pomiaru akcji serca:  

+/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe. 
Podać 

 

9. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST Podać 
 

10. 

Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją 

wszystkich odprowadzeń jednocześnie 

 

Tak 

 

11. Analiza arytmii: min. 16 rodzajów zaburzeń arytmii Tak 
 

12. 
Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia 

elektrochirurgiczne 
Tak 

 

13. 

Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń 

alarmowych. 

 

Tak 

 

14. 
Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych               

i dolnych) w zakresie min.  3 poziomów ważności: ważny, 

średni, niski 

 

Tak 

 

15. 
Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 

2min.,3 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe 
Tak 

 

16. Oscylometryczna metoda pomiaru Tak  

17. Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg Tak 
 

18. Dokładność pomiaru: +/-5mmHg Tak 
 

19. Możliwość pomiaru ciągłego Tak  

20. 
Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych –                      

od noworodka do dorosłego 
Tak 

 

21. 
Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego                            

z regulowanym interwałem czasowym                                        

min. od 1 do 480 minut 

Tak 

 

22. 

Możliwość ustawienia granic alarmowych  (górnych oraz 

dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz 

średniego  w zakresie min  3 poziomów ważności: ważny, 

średni, niski 

Tak 

 

23. Zakres pomiaru: min. 0-100% Tak  

24. Dokładność pomiaru  +/- 2 bpm Tak  

25. 
Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz 

cyfrowej 
Tak 
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26. Alarmy Tak  

27. Zakres pulsu: min. 20-300 bpm Tak  

28. 

Możliwość ustawienia granic alarmowych  saturacji oraz PR 

(górnych oraz dolnych) w  zakresie min  3 poziomów 

ważności: ważny, średni, niski 

Tak 

 

29. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 Tak  

30. Zakres pomiaru: min. 0-50 C Tak 
 

31. Dokładność pomiaru:  +/- 0,1 C Tak 
 

32. Rozdzielczość pomiaru:  +/- 0,1 C Tak 
 

33. Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe Tak 
 

34. Wyświetlanie różnicy temperatur Tak 
 

35. Metoda pomiaru impedancyjna Tak 
 

36. 
Szybkość przesuwu krzywej respiracji: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 

25mm/s, 50mm/s 
Tak 

 

37. Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, Tak 
 

38. Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. Tak 
 

39. Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm Tak 
 

40. 
Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz 

wartości cyfrowej 
Tak 

 

41. Alarmy bezdechu w granicy min.1-100 sekund Tak 
 

42. 
Możliwość ustawienia granic alarmowych  respiracji 

(górnych oraz dolnych) w  zakresie min  3 poziomów 

ważności: ważny, średni, niski 

Tak 

 

43. 
Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia 

użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych 

sposobów oddychania  

Tak 

 

44. 
Typ: TFT min. 15” z możliwością regulacji min. 4 poziomów 

jasności ekranu. 
Tak 

 

45. Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi 
 

Tak 

 

46. 
Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez 

użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na 

jednym ekranie 

Tak 

 

47. 

Dane wyświetlane cyfrowo: 

- częstość akcji serca 

- średnie ciśnienie tętnicze 

- ciśnienie skurczowe 

- ciśnienie rozkurczowe 

- wartość saturacji 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 
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- wartość respiracji 

- temperatura – 2 kanały 

- wartość różnicowa temperatury  TD 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

48. 
Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych 

modułów pomiarowych 
Tak 

 

49. Pamięć trendu min. 120  godz. 
 

Tak 

 

50. Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów Tak 
 

51. Temperatura pracy Podać 
 

52. 

Obsługa: menu w języku polskim, łatwa obsługa poprzez 

pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran 

dotykowy, możliwość dostosowania kolorów krzywych                 

wg upodobań użytkownika, proste aktualizacje 

oprogramowania poprzez złącze USB                                                    

Tak 

 

53. Waga: max 5,5 kg Tak 
 

54. Klasa szczelności min. IPX1 Tak 
 

55. 

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych 

pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, 

grupa krwi  

 

Tak 

 

56. Min. 10 poziomów regulacji głośności alarmów Tak 
 

57. 

Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar 

inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane 

zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-

play. 

Tak 

 

58. 

Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy 

dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych 

parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic 

alarmowych dla każdego parametru. 

Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia   

i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem 

krzywej, która wywołała alarm. 

Tak 

 

59. 
Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator 

hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania,  nerkowy  

 

Tak 

 

60. 
Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora 

kopiującego 
Tak 

 

61. 

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci 

Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci  poprzez złącze  

RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym 

pomieszczeniu. 

 

Tak 

 

62. 
Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze 

stanowiskiem centralnego monitorowania 
Tak 

 

63. 

DRUKARKA TERMICZNA 

- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, 

drukowanie wyzwalane alarmem 

- min. 2 szybkości wydruku 

Tak 
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- szerokość papieru min. 50mm.  

64. 

INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA  

(zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP 

na moduł) 

- zakres pomiarowy –50~+300 mmHg 

- dwa kanały pomiarowe 

- zestaw pomiarowy do Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego 

(OCŻ) 

Tak 

 

65 

KAPNOMETRIA - pomiar w strumieniu bocznym                                             

lub głównym 

(zawiera 1  linię pomiarową na moduł) 

- zakres pomiarowy 0-150 mmHg 

- możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych                          

i   niezaintubowanych 

- rozdzielczość max. 1 mmHg.  

Tak. Model z 

możliwością 

rozbudowy 

 

66. RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI 

 Tak. Model  

z możliwością 

rozbudowy  

 

67. 
NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ 

KARDIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ 

 Tak. Model  

z możliwością 

rozbudowy  

 

68. BIS 

 Tak. Model  

z możliwością 

rozbudowy  

 

69. ANALIZATOR GAZÓW  

Tak. Model  

z możliwością 

rozbudowy  

 

70. 
Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; 

system mocujący kompatybilny  z podstawą jezdną 

Tak. Model  

z możliwością 

rozbudowy  

 

71. Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria Tak 
 

72. 

Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): 

- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 

- wąż NIBP 

- kabel EKG 5-odprowadzeniowy 

- wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych 

Podać 
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5.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

kardiomonitor stacjonarno - transportowy  - 1 szt. 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                       

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

 

1. 

Monitor stacjonarno-przenośny, kolorowy, dotykowy, ekran 

LCD 12.1 z podświetleniem LED 

120-godzinne trendy, alarmy, karta sieci Ethernet, 

monitorowane parametry: 

EKG/Resp/ST/Arytmia/NIPC/SpO2/2xTemp, 

Przewód EKG z gniazdami 3 lub 5 końcówek, komplet 5 

końcówek z klipsami, czujnik SpO2 na palec, przewód 

połączeniowy do czujników SpO2, mankiet średni dla 

dorosłych, rura połączeniowa do mankietu, akumulator Li-

ion  

(2,6 Ah) 

 

Tak  

 

 

 

2. Czujnik temperatury powierzchniowy Tak  

3. 
Uchwyt (wieszak) na ścianę/szynę do powieszenia 

kardiomonitora 
Tak 

 

4. Koszyk na akcesoria Tak 
 

 

6.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

         elektrokardiograf 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                     

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

 

1. Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 35Hz 
 

Tak  
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2. 
Filtry sieciowe cyfrowe, adaptacyjne 50, 60 Hz 
 

Tak 
 

3. 

Dodatkowe filtry: stabilizujący fluktuacje linii 

izoelektrycznej bez ingerencji w zmianę ST-T, 

wygładzający zakłócenia o wysokiej częstotliwości 
 

Tak 

 

4. 
Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 150 Hz 
 

Tak 
 

5. 
Próbkowanie sygnału EKG 4000 Hz na kanał 

 
Tak 

 

6. CMRR > 100 dB Tak 
 

7. 
Waga 4.2 kg z pełnym podajnikiem papieru 
 

Tak 
 

8. 
Detekcja pracy stymulatora serca 

 
Podać 

 

9. 
Praca w trybie ręcznym i automatycznym 

 
Podać 

 

10. 
Wybór grupy odprowadzeń Standard / Cabrera 
 

Tak 
 

11. 

Definiowanie 2 różnych formatów wydruku 

automatycznego 

 

Tak 

 

12. 

Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk 

wszystkich 12 kanałów 

 

Tak 

 

13. 

Monitorowanie i zapamiętanie do 5 minut ciągłego,                    

12-kanałowego zapisu EKG 
 

Tak 

 

14. 

Optymalne rozmieszczenie wydruku 3, 6 lub 12 kanałów na 

całej szerokości papieru 

 

 

Tak 

 

15. 
Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej 

 
Tak 

 

16. 

Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze 

składanym o szerokości 210mm (A4) 

 

Tak 

 

17. 
Prędkość przesuwu papieru 5, 12.5, 25, 50mm/s 

 
Tak 

 

18. 
Czułość 5, 10, 20, 40 mm/mV 

 
Tak 

 

19. 
Automatyczne wysuwanie kasety na papier 

 
Tak 

 

20. 

Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy              

z ładowarką, pozwalający na min. 4.5 godz. pracy 

 

Tak 

 

21. 
Automatyczne doładowywanie akumulatora przy 

podłączeniu do sieci 
Tak 
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22. 
Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego 

 
Tak 

 

23. 

Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 

10.4’’i rozdzielczości 800x600 px pozwalający na 

jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG, amplitudy              

i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego 

zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, 

wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia 

elektrod, stanu włączenia filtrów 

 

Tak 

 

24. 
Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora LCD 

 
Tak 

 

25. 

Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, 

wzrost, waga, ciśnienie krwi) i ich wydruk 

 

Tak 

 

26. 
Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk 

 
Tak 

 

27. 

Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca 

łatwą dezynfekcję oraz zabezpieczona przed wodą i kurzem 
 

Tak 

 

28. 
Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań 
 

Tak 
 

29. 

Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF               

z pamięci aparatu do komputera PC 

 

Tak 

 

30. 
Wbudowany port LAN (RJ-45) do komunikacji zewnętrznej 

 
Tak 

 

31. 
Funkcja pomiarów, analizy i interpretacji krzywej EKG dla 

dzieci i dorosłych z wydrukiem 
Tak 

 

32. 
Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta 

 
Tak 

 

33. 

Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja braku kontaktu elektrod 

i błędnie założonego papieru 

 

Tak 

 

34. 

Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe 

rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów,   

w tym zestaw akcesoriów dla dzieci. 

 

Tak 

 

35. 

Wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu, 

z uchwytem kabla pacjenta i koszem na akcesoria 

 

Tak 

 

36. 

Możliwość rozbudowy o program spirometrii z pomiarami 

FVC, SVC, MV, MVV i głowicą pneumotachometryczną 

 

Tak 

 

37. 

Możliwość rozbudowy o program pomiarów impulsów 

kardiostymulatora 

 

Tak 
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38. 

Możliwość rozbudowy o program analizy późnych 

potencjałów komorowych 

 

Tak 

 

39. 
Możliwość rozbudowy o program analizy HRV 

 
Tak 

 

40. 

Możliwość rozbudowy o program sterowania próbą 

wysiłkową z bezpośrednim podłączeniem bieżni, ergometru 

i automatycznego miernika ciśnienia krwi 

 

Tak 

 

41. 

Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji 

badań z analizą wektokardiograficzną w komputerze PC 

 

Tak 

 

42. 

Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym 

systemem zarządzania danymi z obsługą worklist 

 

Tak 

 

43. 

Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych                 

i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta 

 

Tak 

 

44. 
Możliwość rozbudowy o moduł WLAN 

 
Tak 

 

 

 

7.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

cykloergometr 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                           

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

 

1. 
Współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST 

oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznj AsTER 

 

Tak  

 

 

2. 
Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-

232 Tak 

 

3. 
Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem 

momentu obrotowego Tak 

 

4. Zakres obciążenia: 25 - 400 W Tak 
 

5. Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min. Tak 
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6. Obciążenie niezależne od liczby obrotów Tak 
 

7. 

Wbudowany moduł EKG 

- 12 standardowych odprowadzeń w trybie 

diagnostycznym 

- 2 odprowadzenia w trybie treningowym 

- czułość 2,5/5/10/20 mm/mV 

- przesuw 25/50/100 mm/s 

- cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz 

- cyfrowy filtr linii izoelektrycznej 

- zakres pomiaru HR 15-240 bpm 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

8. Maksymalna waga pacjenta 150 kg Tak  

9. Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA Tak  

10. Wymiary: (DxSxW) 1080x530x1230 mm Tak  

11. Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51          Tak 
 

12. 
Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej 

KEKG-52  
Tak 

 

13. Elektrody jednorazowe LLL-510 - 90 szt. Tak 
 

14. Pasta abrazyjna EVERY  
 

Tak 

 

15. Kabel sieciowy Tak 
 

16. Kabel do transmisji danych Tak  

17. Kabel KEKG 51  Tak 
 

18. Kabel KEKG 52  Tak 
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8.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

system okołoporodowy wraz z kardiotokografami i stacją komputerową 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

Lp. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

Oprogramowanie:  

 
System fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Możliwość monitorowania jednocześnie 4 łóżek Tak  

2. Graficzny obraz badań KTG Tak  

3. 
Możliwość adnotacji wykresu KTG w czasie 

rzeczywistym i po zakończeniu badania 

Tak  

4. Podgląd badań w czasie rzeczywistym Tak  

5. 

Automatyczny zapis badania do pamięci, bez 

konieczności dodatkowego potwierdzania w systemie 

komputerowym 

Tak  

6. 
Widok „wielołóżkowy”. Możliwość zdefiniowalna 

ilości monitorowanych zapisów KTG na jednym ekranie 

Tak  

7. 
Tworzenie szczegółowej bazy pacjentek. Możliwość 

dodawania adnotacji. 

Tak  

8. 

Alarmy tachykardii i bradykardii sygnalizowane 

graficznie oraz dźwiękowo z możliwością ustawienia 

progów 

Tak  

9. Alarm o braku kontaktu przetwornika KTG Tak  

10. 
Pełna archiwizacja zapisów badań z możliwością 

powtórnego odtworzenia i wydruku 

Tak  

11. 
Możliwość wydruku wykresu na drukarce 

komputerowej 

Tak  

12. 

Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru 

trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch 

wykresach) 

Tak  

13. 
Możliwość zczytania, wydruku, oraz archiwizacji 

zapisów badań zapamiętanych w aparatach KTG 

Tak  

14. Możliwość stworzenia profili użytkownika z pełnymi Tak  
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lub ograniczonymi uprawnieniami 

15. 
Pełna kompatybilność z aparatami KTG 

produkowanymi w UE 

Tak  

16. 

Współpraca z aparatami produkowanymi w UE bez 

konieczności stosowania dodatkowych modułów 

(przystawek)  

Tak  

17. 
Aparaty KTG połączone z systemem za pomocą 

interface’ów bezprzewodowych 

Tak  

18. 

Możliwość podłączenia kardiotokografów (Sonicaid 

TEAM/Sonicaid BD4000xs) będących na wyposażeniu 

oddziału 

Tak  

19. 

Możliwość rozbudowy systemu o komputerową analizę 

i interpretację przedporodowego zapisu KTG.  

Graficzne przedstawienie w analizie: zmienności długo i 

krótkoterminowe, podstawowa akcja serca płodu, 

akceleracje i deceleracje, rozróżnianie deceleracji ze 

względu na ich „głębokość”, ruchy płodu, utrata 

sygnału, skurcze macicy. 

Interpretacja w odniesieniu do innych klinicznie 

potwierdzonych zapisów KTG. 

Tak  

20. 
Dołączone do oferty dokumenty dopuszczające 

oprogramowanie do obrotu i używania w Polsce 

Tak  

21. Oprogramowanie w języku polskim Tak  

Kardiotokografy – 2 szt.:  

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. 
Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 

1 szt. 

Tak  

2. 
Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – 

min. 30-240 bpm 

Tak  

3. 
Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 

mW/cm² 

Tak  

4. 
Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 

0,25bpm w całym zakresie pomiarowym 

Tak  

5. Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. Tak  

6. Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco Tak  

7. 
Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach 

przy aparacie 

Tak  

8. Znacznik zdarzeń dla pacjentki Tak  

9. 
Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i 

wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu 

Tak  
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10. 
Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru 

opcji wbudowanych 

Tak  

11. 

Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna 

płodu; granice alarmów definiowalne przez 

użytkownika  

Tak  

12. Licznik czasu badania NST Tak  

13. 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału Tak  

14. 

Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i 

czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane 

umieszczane na wydruku 

Tak  

15. 

Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” ,  umożliwiający 

podgląd monitorowanych parametrów w formie 

cyfrowej i graficznej 

Tak  

16. Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości  Tak  

17. 
Wbudowana automatyczna komputerowa analiza 

monitorowanych danych z wydrukiem raportu 

Tak  

18. 
Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 

cm/min 

Tak  

19. Wydruk na papierze bez podziałki  Tak  

20. 
Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym 

opakowaniu papieru 

Tak  

21. Sygnalizacja braku papieru Tak  

22. 

Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca 

przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – 

min. 6 godz. 

Tak  

23. 
Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego 

monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym  

Tak  

24. Możliwość współpracy z telemetrią Tak  

25. 

Wózek pod kardiotokograf z mocowaniem na aparat i 

koszykiem na przechowywanie materiałów 

eksploatacyjnych 

Tak  

Stacja komputerowa – 1 szt.  

1. 

Komputer PC z monitorem i drukarką przystosowany do 

systemu.  

Parametry minimum: procesor Intel i3, dysk twardy  

500GB, pamięć RAM 4GB, system operacyjny 

Windows 7 Pro lub nowszy, monitor LCD o przekątnej 

minimum 23” , drukarka laserowa kolorowa 

Tak 
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9.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

łóżko porodowe 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

1. 

Nowe czterosegmentowe łóżko porodowe, wsparte na 

trzech kolumnach, sterowane elektrycznie. 

Wyposażone w funkcję zmiany wysokości leża, siedzenia, 

zmiana kąta nachylenia oparcia pleców i segmentu 

udowego, przechyły wzdłużne (Trendelenburga i anty – 

Trendelenburga), funkcję natychmiastowego zwalniania 

oparcia pleców (CPR). 

Wyposażone w trzy systemy sterowania: centralny panel 

sterujący, pilot przewodowy z blokadą (kluczyk) i panele 

sterujące w poręczach bocznych od strony zewnętrznej              

z funkcją Trendelenburga i anty – Trendelenburga, od 

strony wewnętrznej z funkcją nocnego podświetlenia 

podłogi i przywoływania personelu medycznego, centralny 

panel sterujący pozwalający na uzyskanie pozycji Fowlera, 

pozycji zero, pozycji do badań oraz pozycji krzesła 

kardiologicznego. 

Wyposażone w wyjmowane tworzywowe szczyty, 

opuszczane poręcze boczne z panelem sterującym, 

podświetlenie podłogi. 

Komplet materacy (2 materace leża i materacyk dla 

noworodka), oparcia stóp (2 szt.), uchwyt rąk (2 szt.), 

podkolanniki (2 szt.), miska ginekologiczna, listwy                  

do mocowania wyposażenia, 4 krążki odbojowe, haczyki     

na woreczki do płynów fizjologicznych, szczyty łóżka 

tworzywowe, wyjmowane z ramy leża. 

Centralna blokada kół z jednym kołem do jazdy na wprost.  

Dopuszczalne obciążenie 250 kg. 

Dopuszczalne obciążenie segmentu wysuwnego 170 kg., 

średnica kół 150 mm.  

 

Tak  
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10.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

lampa do fototerapii – 1 szt. 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                               

nie powystawowa, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Możliwość umieszczenia w łóżeczku Tak  

2. Dwa kombinezony na wyposażeniu Tak  

3. Na płycie reflektor i energooszczędna świetlówka Tak  

4. Światło emitowane o długości fal 420-480 nm Tak  

5. Żywotność świetlówki do 1500 godzin Tak  

6. Natężenie promieni 60uw/cm/rm Tak  

7. Cyfrowy licznik czasu pracy lampy Tak  

8. Cyfrowy licznik naświetlania pacjenta Tak  

9. Promieniowanie całkowicie bezpieczne Tak  

10. Nie wymagana ochrona oczu Tak  

11. Cicha praca wentylatora Tak  

12. Zasilanie 230V Tak  

13. Częstotliwość 50-60Hz Tak  

14. Moc 30W Tak  

 

11.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

cieplarka do płynów 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne 
Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                                 

nie powystawowa, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny 

transport. Wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady 

Tak  

2. Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia 

tworzywem sztucznym 

Tak  

3. 

 

Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania Tak  
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4. Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED                    

oraz wskaźniki 

Tak  

5. Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą                     

lub wybraną 

Tak  

6. Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym Tak  

7. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej Tak  

8. Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) 

zabezpieczenie przed przegrzaniem 

Tak  

9. Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej 

szufladzie 

Tak  

10. Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach                   

przy niedomkniętej szufladzie 

Tak  

11. Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej 

temperatury" 

Tak  

12. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania Tak  

13. Tryb czuwania (stand by) Tak  

14. Pojemność komory: 60 litrów Tak  

15. Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg Tak  

16. Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści 

butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 

5L; sześć worków 3L 

Tak  

17. Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 

42°C ±1°C (zmiana o 1°C) 

Tak  

18. Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 805 x 704 mm 

(Szerokość x Wysokość x Głębokość) 

Tak  

19. Zewnętrzne wymiary urządzenia bez uchwytów i kółek: 

350 x 738 x 622 mm (Szerokość x Wysokość x 

Głębokość) 

Tak  

20. Wewnętrzne wymiary szuflad: 230 x 260 x 410 mm                    

(S x W x G) 

Tak  

21. Wewnętrzny wymiar komory: 318 x 557 x 430 mm                 

(S x W x G) 

Tak  

22. Waga: 40 kg Tak  

23. Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd 

znamionowy 1.75 A 

Tak  

24. Moc grzałki: 400 Wat Tak  

25. Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C Tak  

26. Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C Tak  

27. Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 

70 % 

Tak  

28. Klasa urządzenia: I Tak  

29. Uchwyt do transportu Tak  

30. Zgodność z: 

EN 60601-1 

EN 60601-1-2 

EN 60601-1-6 

EN 60601-1-8 

EN 62366 

Tak  
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EN 1041 

EN IS0 14971 

EN IS0 13485 

EN ISO 15223-1 

93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive 

 

12.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

myjka ultradźwiękowa 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                               

nie powystawowa, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Pojemność 42 l Tak  

2. Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2x 1000 W Tak  

3. 

 

Częstotliwość 40 kHz Tak  

4. Moc układu grzania 1200 W  Tak  

5. Regulator temperatury 30-80
o
C Tak  

6. Układ czasowy 1-30 min Tak  

7. Zawór spustowy ½ cala Tak  

8. Pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach  Tak  

9. Wanna spawana z blachy o grubości min. 1.5 mm Tak  

10. Sterownik mikroprocesowy (na wyświetlaczach 

cyfrowych prezentowana temperatura bieżąca roztworu 

oraz czas pozostały do zakończenia cyklu mycia) 

Możliwość programowania: 

- czasu pracy 1-99 min 

- regulacji temperatury 20-80
o
C 

- trybu pracy ciągła/impulsowa 

Układ szybkiego odgazowania kąpieli 

 

 

 

Tak 
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13.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

system ogrzewania pacjenta 

system ogrzewania konwekcyjnego 
 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                               

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Aparat do ogrzewania pacjenta ciepłym suchym 

powietrzem. Wyposażony w 4 nóżki 

Tak  

2. Panel kontrolny z przyciskami i wskaźniki Tak  

3. 

 

Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej Tak  

4. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania - 

automatycznie wyłączana grzałka 

Tak  

5. Tryb czuwania (stand by) Tak  

6. Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku              

do kroplówek lub do łóżka pacjenta 

Tak  

7. Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym                      

i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji 

(HEPA) 

Tak  

8. Wskaźnik sygnalizujący konieczność wymiany filtra Tak  

9. Mechaniczne (dwa niezależne termostaty) zabezpieczenie 

przed przegrzaniem (53°C ±3°C) 

Tak  

10. Zabezpieczenie grzałki przed przegrzaniem (98°C - 

bezpiecznik termiczny, 104°C - termostat) 

Tak  

11. 6 ustawień temperatury: otoczenia, 34ºC, 37ºC, 40ºC, 

43ºC,46 ºC (po 10 min. automatycznie przełączany na 

zakres 43ºC - tzw. funkcja „boost”) 

Tak  

12. Poziom hałasu:  <50dB. Tak  

13. Wymiary urządzenia: 29 x 40 x 22 mm (Szerokość x 

Wysokość x Głębokość) 

Tak  

14. Długość przewodu zasilającego: 1.8 m Tak  

15. Waga: 6 kg Tak  

16. Napięcie zasilania: 220 -240 Vac, 50Hz Tak  

17. Moc grzałki: 1000 Wat Tak  

18. Przepływ powietrza: 1.08 m3/min Tak  

19. Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 16 - 25 °C Tak  

20. Temperatura otoczenia (magazynowanie): -20 - 55 °C Tak  

21. Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 

70 % 

Tak  

22. Klasa urządzenia: IIB, typ BF Tak  
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Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

pakiet jednorazowych kołderek 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                                 

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

1. Kołdry kompatybilne z większością systemów ogrzewania 

pacjenta np. dmuchawa Cocoon 

Tak  

2. Kołdry wykonane z nietkanego materiału Tak  

3. 

 

Kołdry sklasyfikowane jako produkt bezpieczny dla 

środowiska 

Tak  

4. Kołdra wykonana z nietkanego bezwonnego materiału Tak  

5. Kołdry nie zawierające lateksu i przezierne dla promieni 

RTG 

Tak  

6. Kołdry zapewniające równomierne rozprzestrzenianie się 

ciepła bez resztek materiału wewnątrz lub na zewnątrz 

kołderki 

Tak  

7. Kołdra wykonana z dwustronnej tkaniny odpornej na 

rozdarcia, przebicia i zamoczenia 

Tak  

8. Rozmiary w cm 

Całe ciało 100 x 195 

Dolna część ciała 100 x 120 

Górna część ciała ręce złożone 100 x 124 

Górna część ciała ręce rozłożone 57 x 196 

Tuba dla dorosłych 100 x 217 

Dostęp kardiologicny 100 x 195 

Dostęp brzuszny 190 x 180 

Dostęp wielonaczyniowy 100 x 195 

Dostęp operacyjny ręce złożone 190 x 180 

Na całe ciało pod pacjenta 206 x 87 

Tak  
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14.Opis oferowanego produktu, który ma zostać dostarczony Zamawiającemu 

zestaw do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem 

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

Dystrybutor urządzenia: ………………….…………………………………………………………........ 

Oferowany model (nazwa i typ): ………………………………………..……………………………….. 

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

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania 

Zamawiającego 

Oferowany 

parametr podać 

lub opisać* 

 Zestaw fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 

Tak  

  Generator   

1. Klasa ochrony I typ BF Tak  

2. Aparat do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej 

(RF) 

Tak  

3. Możliwość przeprowadzenia zabiegów przezskórnie Tak  

4. Moc generatora: 0 – 40 Wat w częstotliwości radiowej 

(RF) – sterowana automatycznie 

Tak  

5. Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C Tak  

6. Częstotliwość pracy: 7.8KHz ± 10% Tak  

7. Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60Hz Tak  

8. Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji Tak  

9. Wskaźnik wartości temperatury i mocy mierzonych                   

w czasie rzeczywistym  

Tak  

10. Generator wykorzystujący automatyczne zaprogramowane 

algorytmy pracy dla użytej elektrody 

Tak  

11. Automatyczny algorytm zabezpieczający przed 

karbonizacją tkanki 

Tak  

12. Jednorodna ablacja na całej długości końcówki aktywnej 

wykonywana w 20 sekundowych cyklach 

Tak  

13. Kontrola generatora i aktywacja cykli ablacji                                

z przełącznika nożnego i panelu przedniego urządzenia 

Tak  

14. Automatyczne rozpoznawanie przyłączonej elektrody               

z autotestem sprawdzającym sprawność elektrody 

Tak  

15. System zabezpieczenia zapobiegający użyciu elektrody 

poza ciałem pacjenta 

Tak  

16. Masa urządzenia  do 5.5kg Tak  

 Elektrody   

1.  Elektroda pojedyncza do w/w generatora  

Średnica 2,2 mm Dostępne długości końcówki aktywnej 1, 

1,5, 2, 3 i 7 cm; 

 Dostępne długości całkowite elektrody 45, 60, 70, 90, 100 

cm ( do wyboru przez Zamawiającego) 

 - 20 sztuk  

Tak  

         

 

         Podpisano: ......................................................... 
  (czytelny podpis lub w przypadku parafki   

pieczątka imienna upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li) 
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 U M O W A 

 
Zawarta w dniu ..……. r. pomiędzy Gminą Namysłów, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez .……………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Namysłów – ………………………………………………..…….., 

a …..…………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ….11.2016 r.  

powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy sprzętu medycznego dla szpitala  

– Namysłowskiego Centrum Zdrowia, w zakresie: …………………………………………………….. 

(zakres zostanie wpisany po rozstrzygnięciu przetargu). 

2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia, ustawienia, podłączenia oraz pierwszego uruchomienia 

dostarczonego sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz przeszkolenia personelu                   

w zakresie obsługi i konserwacji dostarczonego sprzętu. 

3. Dostawę objętą przedmiotem umowy należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku                         

o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz wydanymi na jej podstawie aktami 

wykonawczymi a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w tej specyfikacji 

4. Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, z którą Wykonawca 

zapoznał się, co niniejszym potwierdza. 

 

 

§ 2 

1. Obowiązki Koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie: …………………………………. 

2. Obowiązki Koordynatora ze strony Wykonawcy pełnić będzie ……………………………………… 

 

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 30.12.2016 r.  

2. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy oznacza rozpoczęcie terminu  

do naliczania kar umownych, o których mowa w § 11. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z przeprowadzonym 

przetargiem nieograniczonym ustala się na kwotę brutto …………..………. zł (słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………..…..….. 00/100). 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne                                  

do jego wykonania, m.in.: 

 wartość dostawy określonej w przedmiocie zamówienia, 

 podatek od towarów i usług, 

 koszt transportu wraz z rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

   koszt montażu i uruchomienia, 

   koszt przeszkolenia użytkowników w zakresie obsługi i konserwacji, 
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 wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne, 

 wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. 

 

 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli  

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca może: 

1) powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia podwykonawcom, 

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w złożonej ofercie, 

3) wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie, 

4) zrezygnować z podwykonawstwa. 

3. W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 roku Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania  

o udzielenie zamówienia. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności: 

1) zakres dostawy do wykonania, 

2) termin realizacji, 

3) wynagrodzenie. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami 

umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie 

podpisaną umowę. 

 

 

§  6 

[Wykonawca dostawę objętą zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców. 

lub 

1. Wykonawca dostawę objętą zamówieniem powierzy podwykonawcy w następującym zakresie: 

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

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

2. W przypadku wykonywania roboty przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za tę dostawę.]* 

* (udział podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za dostawę zostanie wpisany zgodnie  

z deklaracją przedstawianą w ofercie) 

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie określonym w art. 106i ustawy  

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.)  

po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, nie później niż do dnia 30.12.2016 r. 
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2.   [W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcami, Zamawiający będzie 

dokonywał płatności bezpośrednio dla podwykonawcy, na podstawie zawartej umowy 

podwykonawcy z Wykonawcą. Podstawą do zapłaty będzie faktura wystawiona przez 

podwykonawcę, zaakceptowana przez Wykonawcę i Koordynatora ze strony Zamawiającego. 

Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury za przedmiot umowy określony w § 1 w części realizowanej przez 

podwykonawcę, nie później niż do dnia 30.12.2016 r.]* 

3. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna w terminie do 14 dni po otrzymaniu  

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, nie później niż do dnia 30.12.2016 r. 

4. Faktura wystawiona bezpodstawnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

5. Faktura wystawiona nieprawidłowo dotycząca należnego wynagrodzenia będzie płatna, w terminie  

o którym mowa w ust. 3, po wystawieniu i dostarczeniu do Zamawiającego faktury korygującej. 

6. Fakturę należy wystawiać na adres: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów,  

Nr NIP: 752-13-59-204. 

7. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

8. Strony postanawiają, że Wykonawca i podwykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

*(tylko w przypadku udziału podwykonawców).  

 

 

§ 8 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym miejsca, terminu i godziny 

dostarczenia przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy protokołem zdawczo – odbiorczym, jednorazowo  

w siedzibie Zamawiającego, po dostarczeniu i montażu przez Wykonawcę przedmiotu umowy,                       

o którym mowa w § 1, nie później niż do dnia 30.12.2016 r. 

3. Wykonawca, przekazując przedmiot umowy Zamawiającemu, dostarczy mu jednocześnie wszelkie 

dokumenty związane z danym przedmiotem oraz dokument gwarancyjny. 

 

 

§ 9 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji, tj. na 

okres…………………, liczonych od daty jego odbioru. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy  na okres ……….…….., liczonych  

od daty jego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu 

umowy, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie. 

3. W przypadku  wystąpienia wady lub usterki  przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do jej usunięcia, a w razie potrzeby – do wymiany uszkodzonego elementu. Termin na usunięcie 

wady lub usterki oraz – w razie takiej potrzeby – wymiany uszkodzonego elementu, wynosi:  

 czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia 

awarii do 48 godzin, 

 czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania naprawy max. 72 godziny, 

 czas wykonania naprawy, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów  

z zagranicy max. 7 dni. 
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§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w szczególności w następujących sytuacjach, stanowiących ważne powody rozwiązania: 

1) w przypadku zakończenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej określonej we wstępnej 

części umowy;  

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn                      

albo nie kontynuuje jej – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

3) gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza                     

30 dni. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie                        

art. 24 ust. 1 uPzp; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej                    

w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 

zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 

2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa 

Unii Europejskiej. 

4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, określone w ust. 2, nastąpi z winy Wykonawcy. 

5. Umowa może być rozwiązana w drodze pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron  

z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.   

 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez stronę, 

zapłaci ona drugiej stronie karę umowną. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia, 

określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi  

za wady przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,4 % wartości 

wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy stwierdzony przypadek, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % 

wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1, 

4) w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego  

w § 4 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1. 
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4. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną 

- do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z należności stwierdzonych 

fakturą Wykonawcy. 

6. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

 

 

§ 12 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone               

w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, m.in. dotyczy zrekompensowania przez Wykonawcę 

ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu. 

 

§ 13 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach oraz na warunkach przewidzianych  

w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia właściwej dla przetargu,| 

o którym mowa w § 1, tj. w sytuacji, o której mowa w § 5 ust. 2. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego                   

oraz właściwe przepisy szczególne. 

2. Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową, strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie 

rzeczowo właściwego sądu, określonego według siedziby Zamawiającego. 

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i 1 egzemplarz - Wykonawca. 

 

 

 

    Wykonawca:                                                                                                         Zamawiający: 
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Załącznik Nr 3 do siwz 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Zestaw HD do videoendoskopii przewodu pokarmowego 
 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Zestaw fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, 

 nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

Procesor wizyjny wysokiej rozdzielczości  

1. 
Procesor w pełni kompatybilny z posiadanymi przez 

szpital videoendoskopami EG-2985K, EC-380Fk2p 
Tak 

2. 
Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury 

tkanek typu i-scan/NBI 
Tak 

3. 

Wyjścia min. typu:  

 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego) 

 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji 

 2 x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej 

 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć                  

i filmów 

Tak 

4. 

Wyjścia sygnału wideo: 

RGB, VGA, DVI, Y/C x2, SYNC BNC oraz 

komunikacyjne RJ45 

Tak 

5. 
Możliwość obrazowania w różnych pasmach  światła                  

z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła  

Tak 

 

6. 
Wycięcie min. 3 zakresów pasma światła (pasma 

czerwonego, zielonego, niebieskiego) 
Tak 

7. 

Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora 

na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i 

filmów) 

Tak 

8. 
Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacją pracy 

(0,1,2,3,4,5)  
Tak 

9. 
Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu 

LED 

Tak 

 

10. 

Funkcja obrazowania w stopniach  

- detekcji (3 stopnie) 

- zarysu tkanki (3 stopnie) 

- weryfikacji zmiany (3 stopnie) 

Tak 

 

11. 
Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za 

pomocą jednego konektora 
Tak 

12. 
Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej 

procesora na min. 1 klawisz dostępu z panelu przedniego 
Tak 

13. 
Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła           

z panelu przedniego z niezależnych przycisków 
Tak 

14. Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora Tak 

15. 
Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania 

funkcjami procesora 
Tak 

16. Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami Tak 

17. Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 300W Tak 

18. 
Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą 

nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie 
Tak 
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lub ręcznie  

19. 
Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 9 

stopniach 
Tak 

20. Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 9 stopniach Tak 

21. 

 
Możliwość regulacji barwy niebieskiej w min. 9 stopniach Tak 

22. Automatyczny balans bieli Tak 

23. 
Możliwość zapisania min. 40 pacjentów w menu 

wewnętrznym procesora wizyjnego 
Tak 

Videogastroskop HD 

1. Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm Tak 

2. Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm Tak 

3. Chip CCD w końcówce endoskopu Tak 

4. Kąt obserwacji – min. 140 st. Tak 

5. System głębi ostrości min.  5-100mm Tak 

6. 

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu                   

z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

Tak 

7. 

Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 

z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej 

procesora – min. 3 

Tak 

8. 
Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 

210/120; 120/120 
Tak 

9. Długość robocza min. 1050mm Tak 

10. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność z wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego 

Tak 

11. Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła  Tak 

12. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

górnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

13 
Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z 

konektorem do procesora 
Tak 

14. 

System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z 

podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą 

jednego konektora 

Tak 

15. 
Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu 
Tak 

16. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 

Tak 

 

Videogastroskop pediatryczny 

1. Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm Tak 

2. Średnica zewnętrzna – max 5,4 mm Tak 

3. Chip CCD w końcówce endoskopu Tak 

4. Kąt obserwacji – min. 140 st. Tak 

5. System głębi ostrości min.  4-100mm Tak 

6. 

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z 

pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

Tak 
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stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

7. 

Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej 

z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej 

procesora – min. 3 

Tak 

8. 
Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 

210/120; 120/120 
Tak 

9. Długość robocza min. 1100mm Tak 

10. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność z wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego) 

Tak 

11. Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła  Tak 

12. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

górnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

13 

System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku                      

z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą 

jednego konektora 

TAK 

14. 
Obrotowy konektor w zakresie min. 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu 
Tak 

15. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 
Tak 

16.  
Aparat kompatybilny z posiadanym przez szpital 

procesorem wizyjnym EPK-100p 
 

Videokolonoskop HD 

1. Średnica kanału roboczego – min. 3,8 mm Tak 

2. Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm Tak 

3. Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 13,2 mm Tak 

4. 
Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem             

w pełnej wysokiej rozdzielczości  
Tak 

5. 

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający 

informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu                   

z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem 

soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje 

stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego 

Tak 

6. 

Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona 

w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie 

momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy 

kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia 

kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w 

trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca 

wprowadzanie do jelita 

Tak 

7. Kąt obserwacji – min. 140 st.  Tak 

8. Wlot kanału biopsyjnego typu Luer Tak 

10. Zawór testera szczelności w konektorze  Tak 

11. 
Min. 3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się 

na rękojeści endoskopu 
Tak 

12. 
Dostęp do płynnej funkcji zoom z dźwigni regulacji 

powiększenia umieszczonej  na rękojeści endoskopu 
Tak 

13. System głębi ostrości min. 4-100mm Tak 

14. Długość robocza  1500mm – 1600mm Tak 

15. 

Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna 

kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego 

procesora wizyjnego)  

Tak 
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16. 
Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane                       

z konektorem do procesora 

Tak 

 

17. 
System z podłączeniem do procesora i źródła światła                 

za pomocą jednego konektora 
Tak 

18. 
Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący 

ryzyko skręcenia światłowodu  

Tak 

 

19. 
Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony        

w gumowy kompensator naprężeń  
Tak 

20. 

Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu        

z możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem 

paskowym do systemu rejestracji procesów mycia 

Tak 

21. 
Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla 

dolnego odcinka przewodu pokarmowego 
Tak 

23. 
Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła            

w filtracji min 3 zakresów widma 
Tak 

24. 

Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek 

uszczelniających dla bezpieczeństwa styków 

elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych 

Tak 

25. 
Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach 

chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) 

Tak 

 

Pompa płucząca 

1. 

Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą 

poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet 

oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) 

Tak 

2. 

Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość 

regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania 

elektronicznego 

Tak 

3. Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego Tak 

4. 
Zbiornik płynu – min. 0,5 litr z podziałką 

(autoklawowalny), lub jednorazowy 
Tak 

5. 
Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk 

o długości przewodu min. 5m w zestawie) 
Tak 

6. 
Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym 

przyciskiem nożnym 
Tak 

7. Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy Tak 

8. Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min  Tak 

9. Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy Tak 

10. Poziom hałasu max. 50,0 dBa  Tak 

11. Moc znamionowa 40 VA  Tak 

12. Zasilanie 230 V / 50 Hz  Tak 

13. Klasa IP2X, klasa przeciwporażeniowa: I Tak 

14. 
Wymiary (wys. X szer. X dł.): 180 mm x 250 mm x 320 

mm (+/- 10%) 

Tak 

15. 

W zestawie dren o śr. 3,2mm, dł. 15cm, wielorazowy,  

2 x LuerLock, kompatybilny z oferowanym endoskopem - 

1 szt.  

Tak 

Wózek medyczny 

1. Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół Tak 

2. 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka Tak 

3. Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii Tak 
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4. Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami Tak 

5. Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora Tak 

6. Dopuszczalne obciążenie min. 150  Kg Tak 

7. 
Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu               

z lewej lub prawej strony wózka 

Tak 

8. Waga wózka max 70 Kg Tak 

Monitor medyczny 

1. Przekątna min. 24 cale z matrycą LED lub LCD Tak 

2. Kąt widzenia min 178 stopni Tak 

3. Zewnętrzny transformator napięcia Tak 

4. 
Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą 

złącza DVI-D 

Tak 

5. Dotykowy panel sterujący Tak 

6. Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów Tak 

System archiwizacji badań endoskopowych 

1. 
Szybki dostęp do dokumentacji obrazowej wybranego 

pacjenta – baza danych 
Tak 

2. Rejestracja obrazów (zdjęć i filmów) w rozdzielczości HD Tak 

3. 
Raport z badania w wersji elektronicznej i papierowej – 

wydruk zestawienia zdjęć z komentarzem 

Tak 

4. 
Możliwość rejestracji zdjęć i sekwencji wideo z głowicy 

endoskopu 

Tak 

5. Udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD Tak 

6. 
Możliwość odpłatnej rozbudowy o pracę w sieci oraz 

współpracę z systemem szpitalnym – DICOM 

Tak 

7. 

Przeszukiwanie bazy danych wg kryteriów: data, 

nazwisko, PESEL, numer karty pacjenta, typu 

multimediów 

Tak 

8. Generowanie szablonów oceny badań Tak 

9. 
Komputer klasy PC z odpowiednim wyposażeniem                    

i drukarką laserową kolorową 

Tak 

Myjnia endoskopowa 

1. 
Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych 

producentów 

Tak 

2. 
Możliwość stosowania środków myjących różnych 

producentów 

Tak 

3. 
Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak                   

i  jednorazowego użytku 

Tak 

4. Automatyczny proces mycia i dezynfekcji Tak 

5. Dezynfekcja w obiegu zamkniętym Tak 

6. 

W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna  

realizacja następujących procesów:  

- faza mycia wstępnego,  

- faza mycia za pomocą środka enzymatycznego 

(detergentu), 

- faza płukania enzymatycznego, 

- faza środka dezynfekującego,  

- faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, 

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są 

Tak 
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wszystkie kanały endoskopu) 

7. 

Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji 

poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu                 

(w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie 

min. 0-24h 

Tak 

8. 
Możliwość zaprogramowania min. 15  indywidualnych 

programów mycia 

Tak 

9. 
Funkcja programowania okresu przydatności dla środka 

wielorazowego użytku 

Tak 

10. 

Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu, 

przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz 

komory myjącej 

Tak 

11. 

Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD                         

do programowania procesów mycia oraz wyświetlania 

komunikatów 

Tak 

12. Komunikaty wyświetlane w języku polskim Tak 

13. 
Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg 

procesu mycia i dezynfekcji 

Tak 

14. Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min. 13l. Tak 

15. 
Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany                      

z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l 

Tak 

16. Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l Tak 

17. Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l Tak 

18. 
System niezależnych pomp dozujący,  min. 2 pompy 

działające oddzielnie 

Tak 

19. 
Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzona                    

w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody 

Tak 

20. 
Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady 

każdego z nich 

Tak 

21. Wymiary myjni max 45x75x105cm (szer. x dl. x wys.) Tak 

22. Waga myjni max 60kg Tak 

Diatermia endoskopowa 

1. 

Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla  

cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów 

osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowane 

nowoczesnym procesorem minimum 32-bitowym 

Tak 

2. Odporność aparatu na impuls defibrylacji Tak 

3. 
Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji 

parametrów – łatwy do utrzymania w czystości 

Tak 

4. 

Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w 

całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z 

krokiem co 1W lub mniejszym 

Tak 

5. 
System monitorujący poprawność aplikacji i stanu 

połączenia elektrody biernej z pacjentem 

Tak 

6. 

Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie 

neutralnej: 

- dzielona,  

- niedzielona,  

- brak elektrody,  

Tak 
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- poprawność przylegania 

7. 
Automatyczna kontrola funkcji aparatu po załączeniu do 

sieci i podczas zabiegu 

Tak 

8. 
Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z 

wyświetleniem kodu błędu 

Tak 

9. 

Wyświetlanie mocy: 

- cięcia monopolarnego 

-  koagulacji monopolarnej 

-  koagulacji bipolarnej 

-  stopnia i poziomu hemostazy 

na oddzielnych wyświetlaczach 

Tak 

10. 

Gniazda przyłączeniowe: 

-   jedno gniazdo monopolarne 

-   jedno gniazdo bipolarne 

-   jedno gniazdo elektrody neutralnej 

Tak 

11. 

Możliwość podłączenia wtyczek 3-pinowych oraz                      

1-pinowych 4mm i 8mm do gniazda monopolarnego,                

2-pinowych do bipolarnego 

Tak 

12. Wyświetlanie rodzaju programu lub menu generatora Tak 

13. 

Urządzenie z możliwością zapamiętania 100 programów            

z minimum 4 programami zaprogramowanymi przez 

producenta w języku polskim. Pozostałe programy dające 

możliwość zaprogramowania parametrów i wpisania 

nazwy procedury medycznej lub nazwiska operatora. 

Tak 

14. 

Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu 

pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów 

pracy. 

Tak 

15. 
Możliwość zmian głośności dźwięków dla wszystkich 

trybów pracy 

Tak 

16. Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 330 kHz Tak 

17. 
Znamionowa impulsowa częstotliwość pracy diatermii              

1 MHz 

Tak 

18. Minimum 10 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego Tak 

19. Maksymalna moc wyjściowa cięcia min. 250 W Tak 

20. 
Automatyczne ograniczenie mocy cięcia i koagulacji                  

w programie Mikro do maksymalnie 30 W 

Tak 

21. 

Maksymalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej 

120 W ± 10% dla wszystkich dostępnych rodzajów 

koagulacji 

Tak 

22. 
Trzy rodzaje koagulacji monopolarnej – łagodna, 

forsowna, spray 

Tak 

23. 3 tryby koagulacji forsownej: tnąca, nietnąca, mieszana Tak 

24. 
Maksymalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej                

120 W 

Tak 

25. Ograniczenie mocy dla Mikro koagulacji bipolarnej                   Tak 
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do 50W 

26. 
Aktywacja funkcji monpolarnej i bipolarnej przez 

włącznik nożny lub z uchwytu 

Tak 

27. 

Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART 

regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie               

od 0,5s do 2,5s 

Tak 

28. 
Możliwość integracji dodatkowych urządzeń 

chirurgicznych, np. odsysacz dymu, przystawka argonowa 

Tak 

29. 
Program do polipektomii z możliwością regulacji 

szybkości cięcia (minimum 3 prędkości) 

Tak 

30. 

Program do papilotomii/dyssekcji podśluzówkowej                 

z możliwością regulacji szybkości cięcia (minimum                

3 prędkości) 

Tak 

31. 
W programie polipektomia detekcja otwarcia pętli.                

W programie polipektomia detekcja zamknięcia pętli. 

Tak 

32. 

Minimum 4 programy, w których można używać argonu, 

zarówno w chirurgii otwartej, laparoskopowej, jak                   

i endoskopowej 

Tak 

33. 

Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji, z kablem 

dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed 

wybuchem - 1 szt 

Tak 

34. 
Przewód do elektrody neutralnej 4,5 m z możliwością 

sterylizacji min 200 razy. 

Tak 

35. 
Przewód do pętli endoskopowej 4,5 m z możliwością 

sterylizacji min. 200 razy. 

Tak 

 

2.System holterowski EKG 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
System fabrycznie  nowy, nie rekondycjonowany,               

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Ocena zapisów 3- lub 12-kanałowych  

2. 

Możliwość edycji każdego pobudzenia, jego oceny, 

reklasyfikacji i pomiaru. Możliwość tworzenia 

własnych wzorców 

Tak 

3. 

Możliwość dodatkowego grupowania pobudzeń - 

dodawanie, łączenie szablonów, wyszukiwanie 

pobudzeń podobnych do wybranych przez operatora               

w ramach poszczególnych grup templetów 

Tak 

4. 

Możliwość automatycznej reklasyfikacji pobudzeń               

wg poszczególnych kanałów EKG (autosortowanie 

wieloogniskowe VE) 

Tak 

5. 
Dodatkowe narzędzia do szybkiej oceny 

poszczególnych pobudzeń: sekwencja, złożenie, wykres 
Tak 
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Poincare’a dla każdego szablonu 

6. Możliwość oznaczania fragmentów EKG jako artefakt Tak 

7. 
Arytmie komorowe: tachykardie komorowe, pary, 

bigeminie/trigeminie, VE, R/T 
Tak 

8. 
Arytmie nadkomorowe: napadowe częstoskurcze, 

tachykardie, bradykardie, SVE, pauzy 
Tak 

9. 

Możliwość zmiany czasu trwania pauz bezpośrednio                  

w oknie przykładów zdarzeń i automatycznej reanalizy 

badania 

Tak 

10. Przykłady Min. i Max HR Tak 

11. 

Możliwość odrzucenia zdarzeń nieprawidłowych 

pojedynczo, strony, wszystkich. Możliwość ręcznego 

zachowania zdarzenia jako przykład do raportu 

Tak 

12. 
Możliwość automatycznego zapamiętywania 

przykładów z każdego typu zdarzeń do raportu 
Tak 

13. 

Prezentacja histogramów pobudzeń VE, SVE, 

normalnych: odstęp, %przedwczesności, pole 

powierzchni. Histogram odstępów R-R. Przykłady 

Tak 

14. 

Możliwość szybkiego przeglądania zapisu przez 

stronicowanie. Możliwość ustawienia rozdzielczości 

30s/wiersz i prezentacja wartości HR i ST dla każdej 

minuty 

Tak 

15. 

Analiza migotania przedsionków:  

- automatyczne wykrywanie epizodów migotania,  

- możliwość edycji epizodów, dodawania i usuwania 

- możliwość oceny odstępów pomiędzy poszczególnymi  

  pobudzeniami 

- możliwość szybkiej oceny zmian załamka P  

- możliwość usuwania pobudzeń nadkomorowych                     

  z okresów migotania 

- możliwość zamiany pobudzeń komorowych na   

  zaberrowane 

Tak 

16. 

Analiza ST:  

- ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu  

  EKG niezależnie dla każdego kanału 

- możliwość zmiany kryterów uniesienia/obniżenia ST            

  i linii bazowej dla każdego kanału 

- prezentacja wartości ST w 3D dla zapisów 12  

  kanałowych 

Tak 

17. 

Analiza alternansu załamka T:  

- 24 godzinny histogram amplitudy załamka T 

- pomiar amplitudy 

- możliwość ustawienia parametrów analizy                     

  (ilość ewolucji, różnica amplitudy 

Tak 

18. 
Analiza zmienności rytmu zatokowego w dziedzinie 

czasu i częstotliwości: 
Tak 
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- możliwość zmiany progów częstotliwościowych 

- tabelaryczna prezentacja wartości statystycznych                    

  w odstępach 5-minutowych z możliwością eksportu                

  do pliku XLS 

- możliwość podziału 24h na 2 podokresy 

- plot Lorenza z kolorowym oznaczeniem rodzajów  

  pobudzeń, możliwością wyświetlania tylko wybranych   

  pobudzeń. Prezentacja pasków EKG dla wybranych  

  elementów wykresu 

- ocena wpływu leków na moc widma – automatyczne  

  przeliczenie mocy widma po wprowadzeniu informacji  

  o czasie i nazwie leku 

19. 

Analiza QT: 

- prezentacja trendów QT i QTc z podaniem wartości 

- histogram wartości QTc w poszczególnych  

  przedziałach czasowych 

- ocena skorygowanego QT z możliwością wyboru  

  zakresu HR 

- informacja o max. wartościach QT i QTc wraz                          

  z czasem wystąpienia 

- wartości statystyczne QTc 

- prezentacja markerów pomiarowych dla analizy QT       

  na zapisie EKG 

- dyspersja QT dla zapisów 12 kanałowych, możliwość  

  wyboru wstęgi odprowadzeń do analizy 

Tak 

20. 
Analiza późnych potencjałów w dziedzinie czasu                   

i częstotliwości, wybór zespołów QRS do analizy 
Tak 

21. Ocena pracy różnych typów stymulatorów Tak 

22. Dodatkowy kanał dla wizualizacji pików rozrusznika Tak 

23. 
24-godzinny histogram „beat to beat”, „spike to spike”, 

„beat to spike”, „spike to beat” 
Tak 

24. 
Wieloparametrowa analiza bezdechu sennego, tabela 

czynników ryzyka 
Tak 

25. 

Wektokardiografia: 

- możliwość przeglądu i analizy pętli 

wektokardiograficznych z pierwszych 6 minut zapisu 

EKG wykreślonych w sposób ciągły 

Tak 

26. 

Prezentacja w formie tabeli istotnych zdarzeń EKG            

np. HR, ST arytmie. Możliwość przejścia do zapisu 

EKG 

Tak 

27. 
Tworzenie raportów w oparciu o szablony zdefiniowane 

przez użytkownika 
Tak 

28. 

Możliwość zabezpieczenia otwarcia programu i dostępu 

do danych osobowych wrażliwych pacjentów poprzez 

hasło użytkownika 

Tak 
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29. Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim Tak 

30. 
System holterowski kompatybilny z systemem 

Windows 7 lub nowszym 
Tak 

 

Rejestrator holterowski EKG – 3 lub 12 kanałowy – 2 szt. 
LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

1. 
Rejestrator cyfrowy z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan.    

do 4 dni 
Tak 

2. Zapis w pamięci wewnętrznej (stałej) rejestratora Tak 

3. Detekcja impulsów stymulatora Tak 

4. Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 4000Hz  Tak 

5. 
Rejestracja 3 kan. EKG z 4 elektrod lub 12 kan. z 10 

elektrod 
Tak 

6. 

Rejestrator wyposażony w złącze HDMI (dla eliminacji 

zakłóceń) wspólne dla kabla pacjenta i transmisji 

zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego 

Tak 

7. Ekranowane kabla pacjenta Tak 

8. Impedancja wejściowa ≥2MΩ Tak 

9. CMRR >60dB Tak 

10. 

Programowanie rejestratora i transmisja 

zarejestrowanego badania do systemu holterowskiego           

na PC przez kabel HDMI-USB 

Tak 

11. 

Możliwość podglądu na PC rejestrowanego sygnału    

EKG poprzez podłączenie rejestratora na pomocą 

kablowego interface’u 

Tak 

12. Wbudowany przycisk EVENT dla pacjenta Tak 

13. Zasilanie z 1 baterii lub akumulatora AAA Tak 

14. Wymiary - podać Podać 

15. Przedmiot oferty będzie fabrycznie nowy Tak 

16. Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 

 

Stacja analiz 
LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

1. 
Procesor Intel 2-rdzeniowy o częstotliwości taktowania 

min. 2x3GHz 
Tak 

2. Dysk twardy min. 500GB Tak 

3. Pamięć operacyjna RAM min. 4GB Tak 

4. Porty USB min.6 Tak 

5. Monitor LCD min. 21,5” Full HD Tak 

6. Drukarka laserowa A4 Tak 

7. Mysz, klawiatura, listwa zasilająca Tak 

8. Napęd DVD Multi Tak 

9. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit Tak 

10. Karta graficzna obsługująca standard Full HD Tak 

11. 
Zainstalowany i aktywowany system operacyjny 

Windows 7 Professional 64 bit 
Tak 

12. Stolik pod zestaw z podstawą jezdną Tak 
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3.System holterowski RR 

   Rejestrator – 1 szt. 
 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                     

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną Tak 

2. 
Programowanie min. 3 okresów pomiarowych  

z poziomu dedykowanego oprogramowania 
Tak 

3. 
Programowanie częstości pomiarów dla każdego okresu 

z poziomu dedykowanego oprogramowania 
Tak 

4. Możliwość wykonania do 250 pomiarów Tak 

5. Zakres pomiarów ciśnienia: 25÷260mmHg Tak 

6. Dokładność: ± 3mmHg Tak 

7. Zakres pomiaru tętna: 40÷200bpm Tak 

8. 
2 rozmiary wielorazowych mankietów  

w zestawie z rejestratorem 
Tak 

9. 
Mankiety wyposażone w elastyczne rękawy 

zapobiegające zsuwaniu się z ramienia pacjenta  
Tak 

10. 
Przycisk do ręcznego wykonania pomiaru poza 

zaprogramowanym harmonogramem 
Tak 

11. 

Wbudowany wyświetlacz LCD z możliwością 

prezentacji wykonanego pomiaru ciśnienia i ikony 

dzień/noc 

Tak 

12. 
Prezentacja wartości napięcia źródła zasilania 

rejestratora przy jego uruchomieniu 
Tak 

13. Wymiary rejestratora:  Tak 

14. Waga rejestratora: Tak 

15. Zasilanie rejestratora: 2 baterie AA Tak 

16. Możliwość zastosowania akumulatorów Tak 

17. 
Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 
Tak 

18. 

Walidacja rejestratora przez:  

- ESH (Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia 

Tętniczego),  

- BHS (Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia 

Tętniczego),  

- AAMI (Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Aparatury 

Medycznej)  

Tak 

 

Oprogramowanie do analizy wielogodzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego 

krwi 
LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

1. Oprogramowanie w języku polskim Tak 

2. 
Komunikacja z rejestratorem poprzez interface 

podłączany w komputerze do portu USB typ A 
Tak 

3. Wbudowana baza danych pacjentów Tak 

4. 

Wyświetlanie w formie tabelarycznej wszystkich 

wykonanych pomiarów z zaznaczeniem pomiarów 

wykonanych na żądanie 

Tak 

5. Możliwość ręcznego wpisania komentarza do każdego Tak 
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pomiaru lub wybrania z listy proponowanych 

komentarzy 

6. Informacja o błędnym pomiarze Tak 

7. Możliwość usuwania pomiarów z analizy Tak 

8. 
Prezentacja wyników pomiarów ciśnienia częstości 

rytmu w formie graficznej (2 typy wykresów) 
Tak 

9. Możliwość porównania 2 badań tego samego pacjenta Tak 

10. 
Możliwość ręcznej edycji progów ciśnienia dla 

wykonanego badania 
Tak 

11. 
Możliwość automatycznego ustawienia progów ciśnienia            

wg norm JNC7/AHA i ESH 
Tak 

12. 
Możliwość rekonfiguracji okresów badania                      

(zakresów czasowych) dla wykonanego badania 
Tak 

13. Wbudowany kalkulator progów pediatrycznych Tak 

14. Możliwość edycji danych pacjenta Tak 

15. 

Możliwość wpisania (i edycji) przez lekarza wywiadu, 

aktualnego leczenia z podaniem leków, ich dawki                            

i częstotliwości podawania, opisu 

Tak 

16. 

Prezentacja wyników statystycznych badania: 

- ciśnienie skurczowe 

- ciśnienie rozkurczowe 

- częstość rytmu 

- MAP 

- PP 

- ładunek BP 

- DIP podczas snu 

z podziałem na okresy i łącznie dla całego badania 

Tak 

17. 

Prezentacja średnich godzinowych w formie 

tabelarycznej wartości: ciśnienia skurczowego, 

rozkurczowego, częstości rytmu, MAP, PP, PRP/1000 

Tak 

18. 

Prezentacja średnich godzinowych w formie graficznej 

wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, 

częstości rytmu. Możliwość porównania z innym 

badaniem tego samego pacjenta 

Tak 

19. 
Możliwość wyboru automatycznego podsumowania 

badania na podstawie norm JNC7/AHA i ESH/AHA 
Tak 

20. Możliwość konfiguracji raportu Tak 

21. Możliwość eksportu raportu w formie pliku PDF Tak 

22. 
Możliwość eksportu wykonanego badania do GDT i 

ASCII. Wbudowany konfigurator eksportu 
Tak 

23. 
Możliwość eksportu wybranego badania za pomocą 

poczty e-mail 
Tak 

24. Możliwość konfiguracji kolorystyki wykresów Tak 

25. 
Możliwość testu poprawności komunikacji 

oprogramowania z rejestratorem 
Tak 

26. 
Możliwość programowania różnych konfiguracji 

ustawień oprogramowania 
Tak 

27. 
Możliwość konfiguracji wielu użytkowników z dostępem 

chronionym hasłem 
Tak 

28. 
Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika  

po określonym (konfigurowalnym) okresie bezczynności 
Tak 

29. Instrukcja użytkowania oprogramowania w języku Tak 



83 

 

polskim 

 

4.Kardiomonitor stacjonarno-transportowego z Ośrodkowym Ciśnieniem    

   Żylnym – 1 szt. 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                       

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. 

Zasilanie: 

Sieciowe 230V 

Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci 

Alarmy stanu rozładowania 

Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. 

Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika 

Pasywne chłodzenie kardiomonitora bez użycia wentylatora 

 

Tak  

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

 

2. 
Odprowadzenia EKG: 3,5                                                 

Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń 
Tak 

3. 
Ilość odprowadzeń automatyczne wykrywana po podłączeniu 

odpowiedniego przewodu EKG 
Tak 

4. 
Szybkość przesuwu krzywej EKG:6,25mm/s, 12.5mm/s, 

25mm/s, 50mm/s 
Tak 

5. 
Wzmocnienie przebiegu EKG:   x0,125,x0.25, 0.5, 1, 2, 4, 

AUTO 
Tak 

6. 

Zakres pomiaru akcji serca: 

Dorośli: min. 15~300 bpm 

Dzieci/Noworodki: min. 15~350 bpm 

Tak 

7. Rozdzielczość: 1 ud/min Tak 

8. 
Dokładność pomiaru akcji serca:  

+/-1 ud/min lub 1% w zależności co większe 
Podać 

9. Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST Podać 

10. 
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 2,5 mV z prezentacją 

wszystkich odprowadzeń jednocześnie 
Tak 

11. Analiza arytmii: min. 16 rodzajów zaburzeń arytmii Tak 

12. 
Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia 

elektrochirurgiczne 
Tak 

13. 
Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń 

alarmowych 
Tak 

14. 
Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych               

i dolnych) w zakresie min.  3 poziomów ważności: ważny, 

średni, niski 

 

Tak 

15. 
Możliwość min. 4 stopniowego zawieszania alarmów: 1min., 

2min.,3 min., 10 min. oraz wyłączenia na stałe 
Tak 

16. Oscylometryczna metoda pomiaru Tak 
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17. Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg Tak 

18. Dokładność pomiaru: +/-5mmHg Tak 

19. Możliwość pomiaru ciągłego Tak 

20. 
Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych –                      

od noworodka do dorosłego 
Tak 

21. 
Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego                            

z regulowanym interwałem czasowym                                        

min. od 1 do 480 minut 

Tak 

22. 

Możliwość ustawienia granic alarmowych  (górnych oraz 

dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz 

średniego  w zakresie min  3 poziomów ważności: ważny, 

średni, niski 

Tak 

23. Zakres pomiaru: min. 0-100% Tak 

24. Dokładność pomiaru  +/- 2 bpm Tak 

25. 
Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz 

cyfrowej 
Tak 

26. Alarmy Tak 

27. Zakres pulsu: min. 20-300 bpm Tak 

28. 

Możliwość ustawienia granic alarmowych  saturacji oraz PR 

(górnych oraz dolnych) w  zakresie min  3 poziomów 

ważności: ważny, średni, niski 

Tak 

29. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 Tak 

30. Zakres pomiaru: min. 0-50 C Tak 

31. Dokładność pomiaru:  +/- 0,1 C Tak 

32. Rozdzielczość pomiaru:  +/- 0,1 C Tak 

33. Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe Tak 

34. Wyświetlanie różnicy temperatur Tak 

35. Metoda pomiaru impedancyjna Tak 

36. 
Szybkość przesuwu krzywej respiracji: 6,25mm/s, 12.5mm/s, 

25mm/s, 50mm/s 
Tak 

37. Wzmocnienie przebiegu respiracji: x0.25, 0.5, 1, 2, 4, Tak 

38. Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. Tak 

39. Dokładność pomiaru: +/- 2 rpm Tak 

40. 
Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz 

wartości cyfrowej 
Tak 
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41. Alarmy bezdechu w granicy min.1-100 sekund Tak 

42. 
Możliwość ustawienia granic alarmowych  respiracji 

(górnych oraz dolnych) w  zakresie min  3 poziomów 

ważności: ważny, średni, niski 

Tak 

43. 
Możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia 

użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych 

sposobów oddychania  

Tak 

44. 
Typ: TFT min. 15” z możliwością regulacji min. 4 poziomów 

jasności ekranu. 
Tak 

45. Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi 
 

Tak 

46. 
Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych bez 

użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG na 

jednym ekranie 

Tak 

47. 

Dane wyświetlane cyfrowo: 

- częstość akcji serca 

- średnie ciśnienie tętnicze 

- ciśnienie skurczowe 

- ciśnienie rozkurczowe 

- wartość saturacji 

- wartość respiracji 

- temperatura – 2 kanały 

- wartość różnicowa temperatury  TD 

 

 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

48. 
Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych 

modułów pomiarowych 
Tak 

49. Pamięć trendu min. 120  godz. 
 

Tak 

50. Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów Tak 

51. Temperatura pracy Podać 

52. 

Obsługa: menu w języku polskim, łatwa obsługa poprzez 

pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne oraz ekran 

dotykowy, możliwość dostosowania kolorów krzywych                 

wg upodobań użytkownika, proste aktualizacje 

oprogramowania poprzez złącze USB                                                    

Tak 

53. Waga: max 5,5 kg Tak 

54. Klasa szczelności min. IPX1 Tak 

55. 

Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych 

pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny, waga, wzrost, 

grupa krwi  

 

Tak 

56. Min. 10 poziomów regulacji głośności alarmów Tak 

57. 

Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar 

inwazyjnego ciśnienia oraz pomiar etCO2 – wbudowane 

zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug-and-

play. 

Tak 
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58. 

Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy 

dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych 

parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic 

alarmowych dla każdego parametru. 

Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia   

i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z wycinkiem 

krzywej, która wywołała alarm. 

Tak 

59. 
Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator 

hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania,  nerkowy  

 

Tak 

60. 
Monitor wyposażony w wyjście do podłączenia monitora 

kopiującego 
Tak 

61. 

Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci 

Ethernet (złącze RJ-45) oraz do pracy w sieci  poprzez złącze  

RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym 

pomieszczeniu. 

 

Tak 

62. 
Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację ze 

stanowiskiem centralnego monitorowania 
Tak 

63. 

DRUKARKA TERMICZNA 

- tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, 

drukowanie wyzwalane alarmem 

- min. 2 szybkości wydruku 

- szerokość papieru min. 50mm.  

Tak 

64. 

INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA  

(zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP 

na moduł) 

- zakres pomiarowy –50~+300 mmHg 

- dwa kanały pomiarowe 

- zestaw pomiarowy do Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego 

(OCŻ) 

Tak 

65 

KAPNOMETRIA - pomiar w strumieniu bocznym                                             

lub głównym 

(zawiera 1  linię pomiarową na moduł) 

- zakres pomiarowy 0-150 mmHg 

- możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych                          

i   niezaintubowanych 

- rozdzielczość max. 1 mmHg.  

Tak. Model z możliwością rozbudowy 

66. RZUT SERCA METODĄ TERMODYLUCJI 
 Tak. Model  

z możliwością rozbudowy  

67. 
NIEINWAZYJNY RZUT SERCA METODĄ 

KARDIOGRAFII IMPENDANCYJNEJ 

 Tak. Model  

z możliwością rozbudowy  

68. BIS 
 Tak. Model  

z możliwością rozbudowy  

69. ANALIZATOR GAZÓW  
Tak. Model  

z możliwością rozbudowy  

70. 
Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; 

system mocujący kompatybilny  z podstawą jezdną 

Tak. Model  

z możliwością rozbudowy  

71. Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria Tak 

72. 
Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): 

- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 
Podać 
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- wąż NIBP 

- kabel EKG 5-odprowadzeniowy 

- wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych 

 

5.Kardiomonitor stacjonarno - transportowy  - 1 szt. 

 

LP. 
Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                       

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. 

Monitor stacjonarno-przenośny, kolorowy, dotykowy, ekran 

LCD 12.1 z podświetleniem LED 

120-godzinne trendy, alarmy, karta sieci Ethernet, 

monitorowane parametry: 

EKG/Resp/ST/Arytmia/NIPC/SpO2/2xTemp, 

Przewód EKG z gniazdami 3 lub 5 końcówek, komplet 5 

końcówek z klipsami, czujnik SpO2 na palec, przewód 

połączeniowy do czujników SpO2, mankiet średni dla 

dorosłych, rura połączeniowa do mankietu, akumulator Li-

ion  

(2,6 Ah) 

 

Tak  

 

 

2. Czujnik temperatury powierzchniowy Tak 

3. 
Uchwyt (wieszak) na ścianę/szynę do powieszenia 

kardiomonitora 
Tak 

4. Koszyk na akcesoria Tak 

 

6.Elektrokardiograf 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                     

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 35Hz 
 

Tak  

 

2. 
Filtry sieciowe cyfrowe, adaptacyjne 50, 60 Hz 
 

Tak 

3. 

Dodatkowe filtry: stabilizujący fluktuacje linii 

izoelektrycznej bez ingerencji w zmianę ST-T, 

wygładzający zakłócenia o wysokiej częstotliwości 
 

Tak 

4. 
Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 150 Hz 
 

Tak 

5. 
Próbkowanie sygnału EKG 4000 Hz na kanał 

 
Tak 

6. CMRR > 100 dB Tak 

7. 
Waga 4.2 kg z pełnym podajnikiem papieru 
 

Tak 
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8. Detekcja pracy stymulatora serca Podać 

9. Praca w trybie ręcznym i automatycznym Podać 

10. Wybór grupy odprowadzeń Standard / Cabrera Tak 

11. 
Definiowanie 2 różnych formatów wydruku 

automatycznego 
Tak 

12. 
Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk 

wszystkich 12 kanałów 
Tak 

13. 
Monitorowanie i zapamiętanie do 5 minut ciągłego,                    

12-kanałowego zapisu EKG 
Tak 

14. 
Optymalne rozmieszczenie wydruku 3, 6 lub 12 kanałów na 

całej szerokości papieru 
 

Tak 

15. Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej Tak 

16. 
Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze 

składanym o szerokości 210mm (A4) 
Tak 

17. Prędkość przesuwu papieru 5, 12.5, 25, 50mm/s Tak 

18. Czułość 5, 10, 20, 40 mm/mV Tak 

19. Automatyczne wysuwanie kasety na papier Tak 

20. 
Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy              

z ładowarką, pozwalający na min. 4.5 godz. pracy 
Tak 

21. 
Automatyczne doładowywanie akumulatora przy 

podłączeniu do sieci 
Tak 

22. Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego Tak 

23. 

Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 

10.4’’i rozdzielczości 800x600 px pozwalający na 

jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG, amplitudy              

i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego 

zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, 

wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia 

elektrod, stanu włączenia filtrów 

Tak 

24. Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora LCD Tak 

25. 
Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, 

wzrost, waga, ciśnienie krwi) i ich wydruk 
Tak 

26. Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk Tak 

27. 
Zintegrowana klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca 

łatwą dezynfekcję oraz zabezpieczona przed wodą i kurzem 
Tak 

28. Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań Tak 

29. 
Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF               

z pamięci aparatu do komputera PC 
Tak 

30. Wbudowany port LAN (RJ-45) do komunikacji zewnętrznej Tak 
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31. 
Funkcja pomiarów, analizy i interpretacji krzywej EKG dla 

dzieci i dorosłych z wydrukiem 
Tak 

32. Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta Tak 

33. 
Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja braku kontaktu elektrod 

i błędnie założonego papieru 
Tak 

34. 

Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe 

rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów,   

w tym zestaw akcesoriów dla dzieci. 
Tak 

35. 
Wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu, 

z uchwytem kabla pacjenta i koszem na akcesoria 
Tak 

36. 
Możliwość rozbudowy o program spirometrii z pomiarami 

FVC, SVC, MV, MVV i głowicą pneumotachometryczną 
Tak 

37. 
Możliwość rozbudowy o program pomiarów impulsów 

kardiostymulatora 
Tak 

38. 
Możliwość rozbudowy o program analizy późnych 

potencjałów komorowych 
Tak 

39. Możliwość rozbudowy o program analizy HRV Tak 

40. 

Możliwość rozbudowy o program sterowania próbą 

wysiłkową z bezpośrednim podłączeniem bieżni, ergometru 

i automatycznego miernika ciśnienia krwi 
Tak 

41. 
Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji 

badań z analizą wektokardiograficzną w komputerze PC 
Tak 

42. 
Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym 

systemem zarządzania danymi z obsługą worklist 
Tak 

43. 
Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych                 

i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta 
Tak 

44. Możliwość rozbudowy o moduł WLAN Tak 

 

7.Cykloergometr 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                           

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. 
Współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST 

oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznj AsTER 

 

Tak  

 

2. 
Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port  

RS-232 Tak 

3. 
Hamowanie: sterowany procesorem hamulec z pomiarem 

momentu obrotowego Tak 

4. Zakres obciążenia: 25 - 400 W Tak 

5. Zakres obrotów: 20 - 130 obr./min. Tak 



90 

 

6. Obciążenie niezależne od liczby obrotów Tak 

7. 

Wbudowany moduł EKG 

- 12 standardowych odprowadzeń w trybie 

diagnostycznym 

- 2 odprowadzenia w trybie treningowym 

- czułość 2,5/5/10/20 mm/mV 

- przesuw 25/50/100 mm/s 

- cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz 

- cyfrowy filtr linii izoelektrycznej 

- zakres pomiaru HR 15-240 bpm 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

Tak 

8. Maksymalna waga pacjenta 150 kg Tak 

9. Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA Tak 

10. Wymiary: (DxSxW) 1080x530x1230 mm Tak 

11. Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51          Tak 

12. 
Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej 

KEKG-52  
Tak 

13. Elektrody jednorazowe LLL-510 - 90 szt. Tak 

14. Pasta abrazyjna EVERY  
 

Tak 

15. Kabel sieciowy Tak 

16. Kabel do transmisji danych Tak 

17. Kabel KEKG 51  Tak 

18. Kabel KEKG 52  Tak 

 

8.System okołoporodowy wraz z kardiotokografami i stacją komputerową 

Lp. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

Oprogramowanie: 

 
System fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Możliwość monitorowania jednocześnie 4 łóżek Tak 

2. Graficzny obraz badań KTG Tak 

3. 
Możliwość adnotacji wykresu KTG w czasie 

rzeczywistym i po zakończeniu badania 
Tak 

4. Podgląd badań w czasie rzeczywistym Tak 
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5. 

Automatyczny zapis badania do pamięci, bez 

konieczności dodatkowego potwierdzania w systemie 

komputerowym 

Tak 

6. 
Widok „wielołóżkowy”. Możliwość zdefiniowalna ilości 

monitorowanych zapisów KTG na jednym ekranie 
Tak 

7. 
Tworzenie szczegółowej bazy pacjentek. Możliwość 

dodawania adnotacji. 
Tak 

8. 

Alarmy tachykardii i bradykardii sygnalizowane 

graficznie oraz dźwiękowo z możliwością ustawienia 

progów 

Tak 

9. Alarm o braku kontaktu przetwornika KTG Tak 

10. 
Pełna archiwizacja zapisów badań z możliwością 

powtórnego odtworzenia i wydruku 
Tak 

11. Możliwość wydruku wykresu na drukarce komputerowej Tak 

12. 

Monitorowanie ciąży bliźniaczej z możliwością wyboru 

trybu wyświetlania krzywych (na jednym/dwóch 

wykresach) 

Tak 

13. 
Możliwość zczytania, wydruku, oraz archiwizacji 

zapisów badań zapamiętanych w aparatach KTG 
Tak 

14. 
Możliwość stworzenia profili użytkownika z pełnymi lub 

ograniczonymi uprawnieniami 
Tak 

15. 
Pełna kompatybilność z aparatami KTG produkowanymi 

w UE 
Tak 

16. 

Współpraca z aparatami produkowanymi w UE bez 

konieczności stosowania dodatkowych modułów 

(przystawek)  

Tak 

17. 
Aparaty KTG połączone z systemem za pomocą 

interface’ów bezprzewodowych 
Tak 

18. 

Możliwość podłączenia kardiotokografów (Sonicaid 

TEAM/Sonicaid BD4000xs) będących na wyposażeniu 

oddziału 

Tak 

19. 

Możliwość rozbudowy systemu o komputerową analizę i 

interpretację przedporodowego zapisu KTG.  

Graficzne przedstawienie w analizie: zmienności długo i 

krótkoterminowe, podstawowa akcja serca płodu, 

akceleracje i deceleracje, rozróżnianie deceleracji ze 

względu na ich „głębokość”, ruchy płodu, utrata sygnału, 

skurcze macicy. 

Interpretacja w odniesieniu do innych klinicznie 

potwierdzonych zapisów KTG. 

Tak 

20. 
Dołączone do oferty dokumenty dopuszczające 

oprogramowanie do obrotu i używania w Polsce 
Tak 

21. Oprogramowanie w języku polskim Tak 
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Kardiotokografy – 2 szt.: 

 
Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. 
Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 

szt. 
Tak 

2. 
Zakres odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego – 

min. 30-240 bpm 
Tak 

3. 
Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 

mW/cm² 
Tak 

4. 
Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu  ± 

0,25bpm w całym zakresie pomiarowym 
Tak 

5. Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. Tak 

6. Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco Tak 

7. 
Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach 

przy aparacie 
Tak 

8. Znacznik zdarzeń dla pacjentki Tak 

9. 
Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i 

wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu 
Tak 

10. 
Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru 

opcji wbudowanych 
Tak 

11. 
Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; 

granice alarmów definiowalne przez użytkownika  
Tak 

12. Licznik czasu badania NST Tak 

13. 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału Tak 

14. 

Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i 

czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane 

umieszczane na wydruku 

Tak 

15. 

Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” ,  umożliwiający 

podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej 

i graficznej 

Tak 

16. Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości  Tak 

17. 
Wbudowana automatyczna komputerowa analiza 

monitorowanych danych z wydrukiem raportu 
Tak 

18. 
Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 

cm/min 
Tak 

19. Wydruk na papierze bez podziałki  Tak 

20. 
Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym 

opakowaniu papieru 
Tak 
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21. Sygnalizacja braku papieru Tak 

22. 

Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca 

przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 

6 godz. 

Tak 

23. 
Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego 

monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym  
Tak 

24. Możliwość współpracy z telemetrią Tak 

25. 

Wózek pod kardiotokograf z mocowaniem na aparat i 

koszykiem na przechowywanie materiałów 

eksploatacyjnych 

Tak 

Stacja komputerowa – 1 szt. 

1. 

Komputer PC z monitorem i drukarką przystosowany do 

systemu.  

Parametry minimum: procesor Intel i3, dysk twardy  

500GB, pamięć RAM 4GB, system operacyjny Windows 

7 Pro lub nowszy, monitor LCD o przekątnej minimum 

23” , drukarka laserowa kolorowa 

Tak 

 

9. Łóżko porodowe 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

1. 

Nowe czterosegmentowe łóżko porodowe, wsparte na 

trzech kolumnach, sterowane elektrycznie. 

Wyposażone w funkcję zmiany wysokości leża, siedzenia, 

zmiana kąta nachylenia oparcia pleców i segmentu 

udowego, przechyły wzdłużne (Trendelenburga i anty – 

Trendelenburga), funkcję natychmiastowego zwalniania 

oparcia pleców (CPR). 

Wyposażone w trzy systemy sterowania: centralny panel 

sterujący, pilot przewodowy z blokadą (kluczyk) i panele 

sterujące w poręczach bocznych od strony zewnętrznej              

z funkcją Trendelenburga i anty – Trendelenburga, od 

strony wewnętrznej z funkcją nocnego podświetlenia 

podłogi i przywoływania personelu medycznego, centralny 

panel sterujący pozwalający na uzyskanie pozycji Fowlera, 

pozycji zero, pozycji do badań oraz pozycji krzesła 

kardiologicznego. 

Wyposażone w wyjmowane tworzywowe szczyty, 

opuszczane poręcze boczne z panelem sterującym, 

podświetlenie podłogi. 

Komplet materacy (2 materace leża i materacyk dla 

noworodka), oparcia stóp (2 szt.), uchwyt rąk (2 szt.), 

podkolanniki (2 szt.), miska ginekologiczna, listwy                  

do mocowania wyposażenia, 4 krążki odbojowe, haczyki     

na woreczki do płynów fizjologicznych, szczyty łóżka 

tworzywowe, wyjmowane z ramy leża. 

Centralna blokada kół z jednym kołem do jazdy na wprost.  

 

Tak  
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Dopuszczalne obciążenie 250 kg. 

Dopuszczalne obciążenie segmentu wysuwnego 170 kg., 

średnica kół 150 mm.  
 

10.Lampa do fototerapii – 1 szt. 
LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania Zamawiającego 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                               

nie powystawowa, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Możliwość umieszczenia w łóżeczku Tak 

2. Dwa kombinezony na wyposażeniu Tak 

3. Na płycie reflektor i energooszczędna świetlówka Tak 

4. Światło emitowane o długości fal 420-480 nm Tak 

5. Żywotność świetlówki do 1500 godzin Tak 

6. Natężenie promieni 60uw/cm/rm Tak 

7. Cyfrowy licznik czasu pracy lampy Tak 

8. Cyfrowy licznik naświetlania pacjenta Tak 

9. Promieniowanie całkowicie bezpieczne Tak 

10. Nie wymagana ochrona oczu Tak 

11. Cicha praca wentylatora Tak 

12. Zasilanie 230V Tak 

13. Częstotliwość 50-60Hz Tak 

14. Moc 30W Tak 

 

11.Cieplarka do płynów 

LP. Wymagane parametry techniczne Wymagania Zamawiającego 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                                 

nie powystawowa, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Urządzenie mobilne, umożliwiające łatwy i bezpieczny 

transport. Wyposażone w 4 kółka (2 z opcją blokady 
Tak 

2. Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia 

tworzywem sztucznym 
Tak 

3. Dwie szuflady z systemem automatycznego domykania Tak 

4. Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED                    

oraz wskaźniki 
Tak 

5. Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą                     

lub wybraną 
Tak 

6. Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym Tak 

7. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej Tak 

8. Elektroniczne i mechaniczne (termostat bimetaliczny) 

zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Tak 

9. Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej 

szufladzie 
Tak 

10. Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach                   

przy niedomkniętej szufladzie 
Tak 

11. Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej 

temperatury" 
Tak 

12. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania Tak 

13. Tryb czuwania (stand by) Tak 
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14. Pojemność komory: 60 litrów Tak 

15. Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg Tak 

16. Przybliżona pojemność do ogrzewania: czterdzieści 

butelek 0.5L; dwadzieścia cztery butelki 1L; cztery worki 

5L; sześć worków 3L 

Tak 

17. Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 

42°C ±1°C (zmiana o 1°C) 
Tak 

18. Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 805 x 704 mm 

(Szerokość x Wysokość x Głębokość) 
Tak 

19. Zewnętrzne wymiary urządzenia bez uchwytów i kółek: 

350 x 738 x 622 mm (Szerokość x Wysokość x 

Głębokość) 

Tak 

20. Wewnętrzne wymiary szuflad: 230 x 260 x 410 mm                    

(S x W x G) 
Tak 

21. Wewnętrzny wymiar komory: 318 x 557 x 430 mm                 

(S x W x G) 
Tak 

22. Waga: 40 kg Tak 

23. Napięcie zasilania: 230 Vac (±6%), 50Hz, prąd 

znamionowy 1.75 A 
Tak 

24. Moc grzałki: 400 Wat Tak 

25. Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C Tak 

26. Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C Tak 

27. Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 

70 % 
Tak 

28. Klasa urządzenia: I 
Tak 

29. Uchwyt do transportu Tak 

30. Zgodność z: 

EN 60601-1 

EN 60601-1-2 

EN 60601-1-6 

EN 60601-1-8 

EN 62366 

EN 1041 

EN IS0 14971 

EN IS0 13485 

EN ISO 15223-1 

93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive 

Tak 

 

12.Myjka ultradźwiękowa 
LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania Zamawiającego 

 Fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana,                               

nie powystawowa, rok produkcji 2016 

Tak 

1. Pojemność 42 l Tak 

2. Moc ultradźwiękowa (max/okres) 2x 1000 W Tak 

3. Częstotliwość 40 kHz Tak 

4. Moc układu grzania 1200 W  Tak 

5. Regulator temperatury 30-80
o
C Tak 
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6. Układ czasowy 1-30 min Tak 

7. Zawór spustowy ½ cala Tak 

8. Pokrywa z izolacją termiczną i akustyczną na zawiasach  Tak 

9. Wanna spawana z blachy o grubości min. 1.5 mm Tak 

10. Sterownik mikroprocesowy (na wyświetlaczach 

cyfrowych prezentowana temperatura bieżąca roztworu 

oraz czas pozostały do zakończenia cyklu mycia) 

Możliwość programowania: 

- czasu pracy 1-99 min 

- regulacji temperatury 20-80
o
C 

- trybu pracy ciągła/impulsowa 

Układ szybkiego odgazowania kąpieli 

 

 

 

Tak 

 

13.System ogrzewania pacjenta 

     system ogrzewania konwekcyjnego 
 

LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania Zamawiającego 

 Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                               

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Aparat do ogrzewania pacjenta ciepłym suchym 

powietrzem. Wyposażony w 4 nóżki 
Tak 

2. Panel kontrolny z przyciskami i wskaźniki Tak 

3. Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej Tak 

4. Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania - 

automatycznie wyłączana grzałka 
Tak 

5. Tryb czuwania (stand by) Tak 

6. Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku              

do kroplówek lub do łóżka pacjenta 
Tak 

7. Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym                      

i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji 

(HEPA) 

Tak 

8. Wskaźnik sygnalizujący konieczność wymiany filtra Tak 

9. Mechaniczne (dwa niezależne termostaty) zabezpieczenie 

przed przegrzaniem (53°C ±3°C) 
Tak 

10. Zabezpieczenie grzałki przed przegrzaniem (98°C - 

bezpiecznik termiczny, 104°C - termostat) 
Tak 

11. 6 ustawień temperatury: otoczenia, 34ºC, 37ºC, 40ºC, 

43ºC,46 ºC (po 10 min. automatycznie przełączany na 

zakres 43ºC - tzw. funkcja „boost”) 

Tak 

12. Poziom hałasu:  <50dB. Tak 

13. Wymiary urządzenia: 29 x 40 x 22 mm (Szerokość x 

Wysokość x Głębokość) 
Tak 

14. Długość przewodu zasilającego: 1.8 m Tak 

15. Waga: 6 kg Tak 

16. Napięcie zasilania: 220 -240 Vac, 50Hz Tak 

17. Moc grzałki: 1000 Wat Tak 

18. Przepływ powietrza: 1.08 m3/min Tak 

19. Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 16 - 25 °C Tak 

20. Temperatura otoczenia (magazynowanie): -20 - 55 °C Tak 

21. Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - Tak 
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70 % 

22. Klasa urządzenia: IIB, typ BF Tak 

 

Pakiet jednorazowych kołderek 
LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania Zamawiającego 

 Fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                                 

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

1. Kołdry kompatybilne z większością systemów ogrzewania 

pacjenta np. dmuchawa Cocoon 
Tak 

2. Kołdry wykonane z nietkanego materiału Tak 

3. 

 

Kołdry sklasyfikowane jako produkt bezpieczny dla 

środowiska 
Tak 

4. Kołdra wykonana z nietkanego bezwonnego materiału Tak 

5. Kołdry nie zawierające lateksu i przezierne dla promieni 

RTG 
Tak 

6. Kołdry zapewniające równomierne rozprzestrzenianie się 

ciepła bez resztek materiału wewnątrz lub na zewnątrz 

kołderki 

Tak 

7. Kołdra wykonana z dwustronnej tkaniny odpornej na 

rozdarcia, przebicia i zamoczenia 
Tak 

8. Rozmiary w cm 

Całe ciało 100 x 195 

Dolna część ciała 100 x 120 

Górna część ciała ręce złożone 100 x 124 

Górna część ciała ręce rozłożone 57 x 196 

Tuba dla dorosłych 100 x 217 

Dostęp kardiologicny 100 x 195 

Dostęp brzuszny 190 x 180 

Dostęp wielonaczyniowy 100 x 195 

Dostęp operacyjny ręce złożone 190 x 180 

Na całe ciało pod pacjenta 206 x 87 

Tak 

 

14.Zestaw do termoablacji żylaków wraz z oprzyrządowaniem 
LP. Wymagane parametry techniczne  Wymagania Zamawiającego 

 Zestaw fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany,                   

nie powystawowy, rok produkcji 2016 
Tak 

  Generator  

1. Klasa ochrony I typ BF Tak 

2. Aparat do termoablacji prądem o częstotliwości radiowej 

(RF) 
Tak 

3. Możliwość przeprowadzenia zabiegów przezskórnie Tak 

4. Moc generatora: 0 – 40 Wat w częstotliwości radiowej 

(RF) – sterowana automatycznie 
Tak 

5. Zakres pomiaru temperatury: do 200 °C Tak 

6. Częstotliwość pracy: 7.8KHz ± 10% Tak 

7. Zasilanie: 100-240 VAC, 50/60Hz Tak 

8. Wskaźnik bieżącej kontroli czasu ablacji Tak 

9. Wskaźnik wartości temperatury i mocy mierzonych                   Tak 
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w czasie rzeczywistym  

10. Generator wykorzystujący automatyczne zaprogramowane 

algorytmy pracy dla użytej elektrody 
Tak 

11. Automatyczny algorytm zabezpieczający przed 

karbonizacją tkanki 
Tak 

12. Jednorodna ablacja na całej długości końcówki aktywnej 

wykonywana w 20 sekundowych cyklach 
Tak 

13. Kontrola generatora i aktywacja cykli ablacji                                

z przełącznika nożnego i panelu przedniego urządzenia 
Tak 

14. Automatyczne rozpoznawanie przyłączonej elektrody               

z autotestem sprawdzającym sprawność elektrody 
Tak 

15. System zabezpieczenia zapobiegający użyciu elektrody 

poza ciałem pacjenta 
Tak 

16. Masa urządzenia  do 5.5kg Tak 

 Elektrody  

1.  Elektroda pojedyncza do w/w generatora  

Średnica 2,2 mm Dostępne długości końcówki aktywnej 1, 

1,5, 2, 3 i 7 cm; 

 Dostępne długości całkowite elektrody 45, 60, 70, 90, 100 

cm ( do wyboru przez Zamawiającego) 

 - 20 sztuk  

Tak 

 


