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1. ZAMAWIAJ ĄCY 
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2 
Tel.: (081) 7443061, fax: (081) 7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046, 
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku (t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa 
zamówień publicznych. 
 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:  
- pierwszego wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
- sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 
- sprzętu do apteki szpitalnej 
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do SIWZ 
 
CPV:  33193120-6 wózki inwalidzkie, 33190000-8 róŜne urządzenia i produkty medyczne, 
33121500-9 elektrokardiogram, 33191100-6 urządzenia sterylizujące, 33191110-9 autoklawy, 
33155000-1 przyrządy do fizykoterapii, 33165000-4 przyrządy do kriochirurgii  i krioterapii, 
33171000-9 przyrządy do anestezji i resuscytacji, 33192120-9 łóŜka szpitalne, 33192200-4 
stoły medyczne. 
 
 

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Sprzęt i wyposaŜenie naleŜy dostarczyć w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy. 
 

 
5.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
5.1. O zamówienie mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
prawo zamówień publicznych, tj. 
 
5.1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 
5.1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia 
PowyŜszy warunek spełnią Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 dostawy sprzętu i wyposaŜenia na kwotę  
brutto nie mniejszą niŜ 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 
5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 
5.1.3.1.PowyŜszy warunek spełnią Wykonawcy posiadający środki finansowe lub zdolność 
kredytową na kwotę nie mniejsza niŜ 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 
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5.1.3.2. PowyŜszy warunek spełnią Wykonawcy którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niŜ 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych). 
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 
ustawy - prawo zamówień publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie 
spełnia  na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach 
wyszczególnionych poniŜej (pkt 6.1, 6.2 SIWZ). 

 
6.WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
6.1 Na potwierdzenie spełniania warunków wykonawca składa oświadczenie z art. 22 i 24 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz). 
 
W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004- Prawo Zamówień Publicznych zamawiający Ŝąda następujących 
dokumentów lub ich kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem: 
6.2.1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
6.2.2. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia 
pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający Ŝąda następujących dokumentów i 
oświadczeń. 
6.2.3. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy zostały wykonane naleŜycie.  
 
Wykaz ma potwierdzać wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie co najmniej 2 dostawy sprzętu i wyposaŜenia na kwotę nie mniejszą niŜ 
400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). Załączone do oferty dokumenty mają 
potwierdzające naleŜyte wykonanie dostaw oraz kwotę brutto zrealizowanego zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia, opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez 
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 
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6.2.4. Informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.  

Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub 
zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niŜ 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy). 

6.2.5. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. Zamawiający wymaga przedłoŜenia ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niŜ 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy złotych).  
6.2.6. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.1 i 6.2.2. SIWZ, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.6. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których 
mowa punkcie 6.2.6 podpunkcie b) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania , nie wydaje się dokumentów o których mowa powyŜej zastępuje się je 
dokumentami zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w  którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 
 
6.3. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć: 
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz). 
6.3.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upowaŜniające je do podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów. 
6.3.3.  Umowa spółki cywilnej-jeŜeli Wykonawca jest spółką cywilną. 
6.3.4. Zestawienie asortymentu (załącznik nr 4 do SIWZ) 
6.3.5. Zestawienie parametrów techniczno- uŜytkowych (załącznik nr 5 do SIWZ) 
 
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
7.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na 
mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert. 
7.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl 
7.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę 
specyfikacji, zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 
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przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl 
7.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem, 
niezwłocznie potwierdzonym w formie pisemnej. 
7.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 

1.   Zenon Daniewski Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych 
2. Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub.  
3. Katarzyna Hamacher- insp. ds. zam. pub. 

 

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
Nie dotyczy 
 
9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
Wykonawcy pozostają związani złoŜoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu 
terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe 
przedłuŜyć termin związania oferta zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upowaŜnionej do występowania w imieniu wykonawcy 
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty. 
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym. 
10.4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie strony kopii dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony) 
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.  
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy 
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do 
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno 
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje niewaŜność oferty. 
10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania 
alternatywnych, co do treści dokumentów. 
10.10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.  
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca. 
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert: 
- oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 
- na opakowaniu naleŜy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie ul. Abramowicka 2 
z dopiskiem: 
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10.13. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę, pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie 
lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według 
takich samych zasad jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem 
„ZAMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej złoŜona ofertę musi jednoznacznie wskazywać, 
które postanowienia oferty są zmienione. Wykonawca moŜe wycofać juŜ złoŜona ofertę, tylko 
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający moŜe wydać ofertę Wykonawcy, tylko 
na podstawie pisemnego Ŝądania zwrotu oferty, złoŜonego przez osobę upowaŜnioną ze 
strony Wykonawcy do dokonania tej czynności. UpowaŜnienie do wycofania oferty, musi być 
załączone do Ŝądania zwrotu oferty. 
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.: 
- wszystkie dokumenty w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji 
zastrzeŜonych przez składającego. 
- dokumenty niejawne (zastrzeŜone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEZONE”. 
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w 
terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane.  
 

1.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
11.1. Termin i miejsce składania ofert 
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 roku do godz. 9.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złoŜone w terminie uznaje się te, 
które znajda się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00. 
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których 
opakowanie zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone po terminie 
będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 
wniesienie protestu. 
11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert 
11.2.1 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 11 sierpnia 2009 roku o godz. 9.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala). 
11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i 11.2.3. 
przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek. 
 

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
12.1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem 
podatku VAT. 
12.2. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu  -
załącznik Nr 4 do SIWZ 
12.3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie 
krajowej (PLN). 
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13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY B ĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają 
dalszej ocenie. 
13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo 
którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w 
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŜ w dniu w 
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert. 
13.3. W toku badania i oceny ofert zamawiający moŜe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złoŜonych ofert. 
13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie  
-oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty 
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę jeŜeli 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. 
13.6. Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŜył wyjaśnień lub jeŜeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę 
oceny ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie nw 
kryteriów:  
 
Cena brutto (wartość) - 100 % 
 
 
                                   Wartość najniŜsza wśród ofert                                    
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 % 
                                    Wartość danego Wykonawcy 
 
Oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. 
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14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną 
powiadomieni o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty 
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone 
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego 
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację 
o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 Ustawy 
Prawo Zamówień publicznych, jeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złoŜona tylko jedna oferta. 
 

 
15.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy –nie dotyczy 
 

 
16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO W ZÓR 
UMOWY 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 
 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes 
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
18.1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego: 
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym ze oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz 
informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych. 
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  



 

………………………………………………………………………………………………………………9 
Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń 

Nerwicowych, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz Apteki Szpitalnej  
SZNSPZOZ.N-ZP-372-36/09 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 

 

18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
18.8. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
18.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, w 
okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu dostaw zgodnie z 
art. 67 ust.1 pkt 7 zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 20% wartości 
niniejszego zamówienia podstawowego i polegających rozszerzeniu dostawy. 
18.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy  
 
19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Załącznik numer 1  - Formularz oferty 
Załącznik numer 2  - Formularz oświadczenia Wykonawcy 
Załącznik numer 3  - Projekt umowy  
Załącznik numer 4 – Zestawienie asortymentu 
Załącznik numer 5 – Zestawienie parametrów techniczno- uŜytkowych  
 
Lublin, dnia 3 sierpnia 2009 roku 
 

 
 
 
 
ZATWIERDZAM............................................................ 
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Załącznik nr 1 
Pieczęć Firmowa 

   

 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

20-442 Lublin ul. Abramowicka 2 
  
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest dostawa 
sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Ośrodka 
Rehabilitacji Leczniczej oraz Apteki Szpitalnej 
1. oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienia: 
w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT 
słownie cena brutto zł.................................................................................................................. 
………………………............................................................... w tym ...........................zł VAT 
cena netto - ……………………………………………………………....................................... 
 
2. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji przez cały okres trwania 
umowy. 
3. Termin dostawy: do 45 dni od dnia podpisania umowy. 
4. Termin płatności 30 dni od daty otrzymania faktury.  
5. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są: 

1. ……………………………………………………………………………………………. 
tel. kontaktowy, faks:……………………………………………………………………… 
zakres odpowiedzialności………………………………………………………………….  
 

6.Oświadczamy, Ŝe: 
- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi w SIWZ  
i nie wnosimy do nich zastrzeŜeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
- uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert.  
- w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 
przedstawionych w projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ, 
- Ŝądane w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 
7. Ofertę składamy na ..............kolejno ponumerowanych stronach. 
 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1............................................................................................................................... 
2............................................................................................................................... 
3............................................................................................................................... 
 
 
.......................................                    ...................................................................... 
Miejscowość, data       podpis 
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Załącznik nr 2 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 

                                              
       OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony 

reprezentant wykonawcy, Ŝe:  
 
1. Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia 

warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który 
brzmi:  

Art. 22. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem techniczny i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 

1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią: 
Art. 24. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
  

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, 
jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację 
majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na 
celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie 
stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 
ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeŜeniem 
art. 26 ust.3; 

4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłuŜenie okresu związania ofertą.  

 
 

DANE  FIRMY 
Nazwa firmy............................................................................................................ 
Adres firmy.............................................................................................................. 
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................ 
NIP......................................................REGON...................................................... 
Tel. .................................................... fax. ............................................................. 
1Wysokość kapitału zakładowego........................................................................... 
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................ 
 
 
 
 
………………………, dnia…………                                 ……………………. 
                                                                                                                             (podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1  Dotyczy spółek prawa handlowego 
2  Dotyczy spółek prawa handlowego 
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Załącznik nr 3 
 

Wzór umowy 
 

            Zawarta w dniu......................... 2009 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu 
nieograniczonego pomiędzy: 
Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w 
Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego 
za nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym” 
reprezentowanym przez: 
1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka; 

a 
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
1.............................................................................................................................. 
2............................................................................................................................... 
z drugiej strony, zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”, 
 
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania 
faktur VAT, NIP: 946 21 60 056, REGON: 43 10 19 046 
Wykonawca oświadcza, Ŝe.......................................................................................... 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa jest dostawa:  
- pierwszego wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
- sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 
- sprzętu do apteki szpitalnej 
do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowicka 2 w asortymencie i ilości 
Zgodnie z załącznikiem nr 4 o parametrach techniczno- uŜytkowych zg z załącznikiem 5 do 
SIWZ stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 
2. Sprzęt medyczny i wyposaŜenie powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i 
stosowania na terenie Polski. 

      
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny i wyposaŜenie będące przedmiotem 
umowy do siedziby Zamawiającego: Lublin, ul. Abramowicka 2 we własnym zakresie i na 
swój koszt w terminie……….dni od podpisania umowy. 

 
§ 3 

Jakiekolwiek usterki, awarie bądź zdarzenia utrudniające Wykonawcy dostarczenie 
przedmiotu umowy nie zwalnia go z obowiązku dostawy sprzętu medycznego i wyposaŜenia 
w ustalonym terminie.  

 

§ 4 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  

w kwocie: ................................... słownie: ................................................. w tym 
obowiązujący podatek VAT. 

2. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony sprzęt medyczny i wyposaŜenie przelewem 
na konto Wykonawcy kwotę określoną kaŜdorazowo na fakturze w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury. 

3. Datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 5 
Braki ilościowe i jakościowe ujawnione po rozpakowaniu sprzętu medycznego i wyposaŜenia 
opatrunków podlegają reklamacji. Po ujawnieniu takiego braku lub wad Zamawiający 
sporządza komisyjnie protokół zawiadamiając jednocześnie Wykonawcę, który zobowiązany 
jest niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia do uzupełnienia braków lub wymiany towaru 
na pełnowartościowy. 
 

§ 6 
1. Strony postanawiają, Ŝe formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 5 % wartości partii opatrunków za kaŜdy dzień zwłoki w jej dostawie;  
2) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca– w wysokości 0,1 % całego wynagrodzenia 
umownego. 

§ 7 
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie 
bez zgody Zamawiającego. 

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej 
pod rygorem niewaŜności. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

§ 10 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy 
rzeczowo Sąd w Lublinie. 

§ 11 
Wykonawca wyraŜa zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych 
Zamawiającego i ich przetwarzanie w związku z zawartą umową, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych. 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 
jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron. 
 
      ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
 
 
…………………………….     …………………………… 
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Załącznik nr 4 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

Zestawienie asortymentu 
L.p Nazwa asortymentu Jedno

stka 
miary 

Ilość Cena 
jednostko
wa netto 

Wartość netto 
za całość 

zamówienia 

Stawka 
VAT 

Wartość 
brutto za 
całość 

zamówienia 
A B C D E F=D x E G H= F+ 

podatek 
VAT 

I. Dostawa pierwszego wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych 
1. Wózek inwalidzki  

zgodnie z załącznikiem 5A 
Szt. 7     

2. Wózek inwalidzki z 
wmontowanym basenem 
zgodnie z załącznikiem 5B 

Szt. 1     

3. Wózek-wanna  
zgodnie z załącznikiem 5C 

Szt. 1     

4. Ssak elektryczny  
zgodnie z załącznikiem 5D 

Szt. 1     

5. Aparat ambu  
zgodnie z załącznikiem 5E 

Szt. 2     

6. Aparat EKG 
zgodnie z załącznikiem 5F 

Szt. 1     

7. Krzesło do pobierania krwi 
zgodnie z załącznikiem 5G 

Szt. 1     

8. Gleukometr 
zgodnie z załącznikiem 5H 

Szt. 1     

9. Waga lekarska  
zgodnie z załącznikiem 5I 

Szt. 1     

10. ŁóŜka szpitalne (4-sekcyjne) 
zgodnie z załącznikiem 5J 

Szt. 20     

11. ŁóŜka szpitalne (rehabilitacyjne 
3-sekcyjne)  
zgodnie z załącznikiem 5K 

Szt. 5     

12. Szafki przyłóŜkowe  
zgodnie z załącznikiem 5L 

Szt. 25     

13. Meble  
zgodnie z załącznikiem 5Ł 

      

II. Dostawa sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 
1. Wanna do hydromasaŜu 

zgodnie z załącznikiem 5M 
Szt. 1     

2. Wanna do masaŜu kończyn 
dolnych i kręgosłupa 
zgodnie z załącznikiem 5N 

Szt. 1     
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3. Wanna do masaŜu kończyn 
górnych zgodnie z załącznikiem 
5O 

Szt. 1     

4. Aparat do krioterapii ciekłym 
azotem 
zgodnie z załącznikiem 5P 

Szt. 1     

5. Lampa sollux 
zgodnie z załącznikiem 5R 

Szt. 1     

6. Aparat do masaŜu 
sekwencyjnego 
zgodnie z załącznikiem 5S 

Szt. 1     

7. Urządzenie do kompleksowej 
rehabilitacji kończyn górnych 
zgodnie z załącznikiem 5T 

Szt. 1     

8. Urządzenie do kompleksowej 
rehabilitacji kończyn dolnych 
zgodnie z załącznikiem 5U 

Szt. 1     

9. Stoły terapeutyczne 
zgodnie z załącznikiem 5W 

Szt. 4     

10. Przyrządy diagnostyczne i 
pomiarowe zgodnie z 
załącznikiem 5X 

kpl. 1     

III. Dostawa sprzętu do apteki szpitalnej 
1. Mały autoklaw 

zgodnie z załącznikiem 5Y 
Szt. 1     

2. Mały sterylizator zgodnie z 
załącznikiem 5Z 

Szt. 1     

3. Waga elektroniczna 
zgodnie z załącznikiem 5Ź 

Szt. 2     

Razem  
 

  
 
 

 
 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 A 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Wózek inwalidzki 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 przeznaczony 
dla osób z dysfunkcji narządów ruchu. 

TAK  

5 wykonane ze stali precyzyjnej TAK  
6 Wózek posiadający konstrukcję modułową TAK  
7 Płyty boczne podłokietnika wykonane z 

wytrzymałego tworzywa sztucznego. 

 

TAK  

8 Minimum 6 punktów mocowania płyty 
do ramy podłokietnika 
 

TAK  

9 Koła odbojowe zabezpieczające  ściany 
przed rysowaniem i niszczeniem podczas 
jazdy w małych pomieszczeniach. 
 

TAK  

10 Hamulce oparte na systemie 
spręŜynowym. 

TAK  

11 Widełki plastikowe wykonane z bardzo 
wytrzymałego na uszkodzenia mechaniczne 
tworzywa sztucznego 

TAK  

12 Maxymalne obciąŜenie: minimum 120 kg podać   

13 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce podać   
14 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 

godzin – w dni robocze 

podać  

15 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat podać  

16 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 B 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Wózek inwalidzki z wmontowanym basenem 
 

Lp. Parametr  Parametr wymagany Parametr oferowany 
1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Wózek toaletowy TAK  

5 WyposaŜony w miękką tapicerkę TAK  

6 WyposaŜony w pojemnik sanitarny TAK  
7 Zdejmowane podłokietniki TAK  

8 PodnóŜki z regulowanym kątem nachylenia TAK  

9 Regulowane podparcie napodudzie TAK  
10 Regulacja kąta nachylenia oparcia TAK  

11 Maxymalne obciąŜenie min. 100 kg TAK  
12 Wysokość całkowita (z oparciem) 1070 mm 

(+/- 5%) 
TAK  

13 Szerokość siedziska 460 mm (+/- 5%) TAK  
14 Szerokość całkowita wózka 660 mm (+/- 

5%) 
TAK  

15 Głębokość siedziska 440 mm (+/- 5%) TAK  
16 Wysokość siedziska 550 mm (+/- 5%) TAK  
17 Regulacja kąta oparcia w zakresie min. 0º 

- 25º 
 

TAK  

18 Wysokość podłokietnika 
(poduszkasiedzisko) 
25 cm (+/- 5%) 

TAK  

19 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce podać   
20 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 

godzin – w dni robocze 

podać  

21 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat podać  

22 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 C 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Wózek-wanna 

 
Parametr/Warunek Parametr 

wymagany Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Szerokość całkowita: 750 mm (± 50 mm) TAK, 
podać 

 

5 Długość całkowita: 2050 mm (+ 50 mm) TAK, 
podać 

   

6 Regulacja wysokości za pomocą 
noŜnego siłownika hydraulicznego 
w zakresie 650 - 950mm 

TAK, 
podać 

 

7 Wózek słuŜy do transportu i kąpieli w 
pozycji leŜącej 

TAK  

8 WyposaŜony w leŜysko-wannę 
wykonaną z PVC i zaopatrzoną w 
odpływ 

TAK  

9 Opuszczane barierki TAK  

10  
Podwozie wykonane z profili 
stalowych , pokrytych osłonami ze 
stali nierdzewnej 
 

TAK  

11  
Wózek przejezdny na czterech 
kołach z centralnym hamulcem 
oraz funkcją jazdy na wprost 

TAK  

12  
Okres gwarancji co najmniej 24 m-
ce 

podać   

13  
Czas reakcji serwisu w okresie 
gwarancji do 48 godzin – w dni 
robocze 

podać  

14  
Serwis pogwarancyjny- co 
najmniej 10 lat 

podać  

15  
Deklaracja zgodności CE TAK  

 
.....................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 D 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Ssak elektryczny 

 Parametr/Warunek Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Ssak przenośny bezwibracyjny lekki ( 
max 3,5 kg) 

TAK, 
podać 

 

5  
Zabezpieczenie wielostopniowe 
przed zassaniem odciąganych 
płynów 

TAK, 
podać 

 

6 Membranowy regulator podciśnienia TAK  

7 Wydajność min. 181 TAK  

8 Zasilanie sieciowe i sieciowo 
akumulatorowe 

TAK  

9 Butle nietłukące autoklawowalne TAK  

10 MoŜliwość zastosowania wkładów 
jednorazowch 

TAK  

11 Bezobsługowa pompa tłokowa TAK  

12 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce podać   

13 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 
do 48 godzin – w dni robocze 

podać  

14 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat podać  

15 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 E 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Aparat ambu 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 
Parametr 
oferowany 

 Producent/kraj podać  
 model / typ podać  
 rok PRODUKCJI- 2009 podać  
1 Resuscytator silikonowy dla 

dorosłych ze złączką zaworu (1 szt.).  
TAK  

2 Maska silikonowa (1 szt.) TAK  
3 Worek tlenowy ze złączką (1 szt.) TAK  

4 Przewód doprowadzający ze złączką 
(1 szt.) 

TAK  

5 Rurki 90, 100, 110 mm (po 1 
szt.)Walizka przenośna (1 szt.) 

TAK  

6 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  

 

podać  

7 Czas reakcji serwisu w okresie 
gwarancji do 48 godzin – w dni 
robocze  

podać  

8 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 
lat  

podać  

9 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 F 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Aparat EKG  
 Parametr/Warunek Parametr 

wymagany Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Echokardiograf 12 kanałowy TAK  

5 Zapis jednoczasowy 3/6/12 kanałów 
 

TAK  

6 \Prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s 
 

TAK  

7 Cyfrowa filtracja zakłóceń 
 

TAK, 
podać 

 

8 Wyświetlacz graficzny kolorowy TFT 
320x240 

TAK  

9 MoŜliwość podglądu badań z analizą i 
interpretacją na ekranie aparatu, bez 
konieczności wydruku 

TAK  

10 Sygnalizacja złego kontaktu 
poszczególnych elektrod 

TAK  

11 Detekcja impulsów stymulatora TAK  

12 Ciągły pomiar częstości akcji serca TAK  

13 Klawiatura alfanumeryczna TAK  

14 Akustyczna sygnalizacja wykrytych 
pobudzeń 

TAK  

15 Wewnętrzna pamięć min 100 badań TAK  

16 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

17 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 
48 godzin – w dni robocze  

podać  

18 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

19 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 G 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Krzesło do pobierania krwi 

 Parametr/Warunek Parametr 
wymagany Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Krzesło do pobierania krwi wyposaŜone 
w podporę pod rękę 

TAK  

5  
Siedzisko, oparcie i podpora pod rękę 
pokryte zmywalną tapicerką 
 

TAK  

6 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  
 podać  

7  
Czas reakcji serwisu w okresie 
gwarancji do 48 godzin – w dni 
robocze  
 

podać  

8  
Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 
lat  

podać  

9  
Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
 
 

......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

………………………………………………………………………………………………………………24 
Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń 

Nerwicowych, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz Apteki Szpitalnej  
SZNSPZOZ.N-ZP-372-36/09 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 

 

 
Załącznik nr 5 H 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Glukometr 

 Parametr/Warunek Parametr 
wymagan

y 

Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  
2 model / typ podać  
3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  
4 Pomiar w czasie nie dłuŜszym niŜ 5 sekund podać  
5 Wyświetlacz z opcją podświetlania  TAK  
6 Sygnał dźwiękowy potwierdzający 

naniesienie wystarczającej kropli krwi oraz 
zakończenie pomiaru 
 

TAK  

7 Pamięć aparatu 450 wyników wraz z datą i 
godziną pomiaru 

TAK  

8 Bardzo mała kropla krwi max 0,6µl, pomiar 
ciał ketonowych, kalibracja pasków do 
osocza, zakres pomiaru 20-500 mg/dl 

podać  

9 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  
10 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 

72 godzin – w dni robocze  
podać  

11 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 

 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 I 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Waga lekarska 
 
 Parametr/Warunek Parametr 

wymagany Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Osobowa, elektroniczny pomiar wagi, 
mechaniczny pomiar wzrostu TAK  

5 Legalizowana TAK  

6 Zakres waŜenia do 200kg TAK  

7 Zakres pomiaru wzrostu od 1000 do 2000 
mm ± lOOmm 

podać  

8 WyposaŜona w matę antyposlizgową 
330X380 mm ± 50mm 

TAK  

9 Klasa dokładności III TAK  

10 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  
 

podać  

11 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 
do 48 godzin – w dni robocze  

podać  

12 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

13 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 J 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
ŁóŜka szpitalne (4-sekcyjne) 
 
Producent: 
Model: 
Rok produkcji: 2009 
Wymagania techniczne: 

Parametry/warunek Konieczność 
spełniania 
warunku 

Potwierdzenie spełniania 
warunku  
Opisać 

Konstrukcja wykonana z kształtowników 
stalowych pokrytych lakierem proszkowym, 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne, 
chemiczne oraz promieniowanie UV 

TAK  

Wymiary zewnętrzne łóŜka: 
-długość całkowita: 2100 mm (+/- 30 mm) 
-szerokość całkowita: 950 mm (+/- 30 mm) 

TAK  

W naroŜnikach leŜa 4 krąŜki odbojowe 
chroniące łóŜka przed uderzeniami 

TAK  

Szczyty łóŜka odejmowane, ramy szczytów 
wykonane z rur stalowych chromowanych, 
wypełnione dekoracyjną płytą dwustronnie 
laminowaną, odporna na wilgoć, środki 
dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV 

TAK  

Wysokość ramy leŜa od podłoŜa: 500-600 mm TAK  

Regulacja kąta oparcia pleców, wykonana za 
pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leŜa, 
w miejscu łatwego dostępu dla leŜącego 
pacjenta 

TAK  

Zakres regulacji oparcia pleców: 0-75° (+/-5°) 
Regulacja bezstopniowa, za pomocą spręŜyny 
gazowej 

TAK  

ŁóŜko wyposaŜone w 4 koła o średnicy min. 
125 mm z czego 2 mają posiadać blokadę 
jezdną i obrotu 

TAK  

W naroŜnikach leŜa tuleje do mocowania 
wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z 
uchwytami do ręki 

TAK  

Po bokach łóŜka tworzywowe lub metalowe TAK  
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uchwyty do zawieszania wyposaŜenia 
dodatkowego 

ŁóŜko wyposaŜone w materac z tkaniny 
oddychającej, paroprzepuszczalnej, 
łatwozmywalnej, odporny na dezynfekcję 

TAK  

Dodatkowe wyposaŜenie łóŜka: Barierki 
boczne, składane, chromowane (niewystające 
poza obrys łóŜka, składane na ramę leŜa) 

TAK  

MoŜliwość wyboru kolorów wypełnień 
szczytów (min. 6 kolorów) 

TAK  

Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  

 

podać  

Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 K 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
ŁóŜka szpitalne (rehabilitacyjne 3-sekcyjne) 
Producent:……………………………………. 
Model:………………………………………. 
Rok produkcji: 2009 

Parametry/warunek Konieczność 
spełniania 
warunku 

Potwierdzenie spełniania 
warunku  
Opisać 

Konstrukcja ramy leŜa ze stali nierdzewnej 
lub chromowanej 

Tak  

LeŜe 3-sekcyjne, pokryte panelami 
wykonanymi z tworzywa sztucznego lub stali 
nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo 

Tak  

Rama leŜa wykonana z profili o przekroju 
okrągłym łagodnie zaoblona na rogach 

Tak  

Koła o średnicy min. 125 mm z systemem 
centralnego hamulca, koła antystatyczne, 
jedno koło z funkcją do jazdy na wprost 

Tak  

KrąŜki odbojowe na kaŜdym rogu leŜa Tak  

Szczyty łóŜka szybko demontowalne za 
pomocą zacisków z moŜliwością przesuwu 
wzdłuŜ ramy leŜa 

Tak  

Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego na 
kaŜdym rogu łóŜka 

Tak  

Materac w pokrowcu zmywalnym Tak  

Wymiary   

Długość min. 2100 mm max. 2200 mm Tak  

Szerokość leŜa min. 900 max. 950 mm Tak  

Szerokość zewnętrzna razem z poręczami 
bocznymi max. 990 mm 

Tak  

Łatwa do utrzymania w czystości, prosta i 
lekka konstrukcja, cięŜar łóŜka bez 
akcesoriów max. 100 kg 

Tak  

Dopuszczalne obciąŜenie min. 220 kg Tak  

Regulacja   

Hydrauliczna regulacja wysokości leŜa w 
zakresie: najniŜsze połoŜenie nie wyŜsze niŜ 

Tak  
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390 mm, a najwyŜsze połoŜenie nie niŜsze niŜ 
830 mm (+/- 30) 

Pneumatyczna regulacja części pleców w 
zakresie min. od -5 do +60 stopni 

Tak  

Pneumatyczna regulacja części udowej w 
zakresie min. 0-40 stopni 

Tak  

Pneumatyczna regulacja pozycji 
Trendelenburga w zakresie do min. 25 stopni 

Tak  

Pneumatyczna regulacja pozycji Anty- 
Trendelenburga w zakresie do min. 12 stopni 

Tak  

Akcesoria   

Szczyty łóŜka o konstrukcji ze stali 
nierdze4wnej lub chromowanej z 
wypełnieniem z laminatów lub metalowym 
lakierowanym proszkowo lub z tworzywa 
sztucznego 

Tak  

Poręcze boczne ze stali nierdzewnej lub 
chromowane opuszczane, poniŜej powierzchni 
materaca w płaszczyźnie pionowej, z 
moŜliwością zablokowania w min. trzech 
pozycjach 

Tak, komplet  

Uchwyt rąk do podnoszenia dla pacjenta Tak  

Gwarancja   

Czas trwania gwarancji Min. 36 miesięcy  

Dostępność części min. 10 lat Tak  

Czas reakcji serwisu Max 48 h  

5 napraw gwarancyjnych tego samego 
elementu powodują jego wymianę na nowy 

Tak  

Czas naprawy Max 28 dni  

PrzedłuŜenie czasu gwarancji o czas jaki 
wynosi czas naprawy gwarancyjnej łóŜka 

Tak  

MoŜliwość zgłoszenia awarii sprzętu 24 
godziny na dobę 

Tak  

Szkolenie personelu medycznego Tak  

Deklaracja zgodności CE Tak  

 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 L 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Szafki przyłóŜkowe 

 
Parametr/Warunek 

Paramet
r 

wymaga
ny 

Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Głębokość całkowita: 370 mm ( + 30 mm ) TAK  

5 Szerokość całkowita: 500 mm ( + 30 mm ) TAK  

6 Wysokość całkowita: 830 mm (±30 mm) TAK  

7 Z boku szafki umieszczony wkład 
wykorzystywany na butelki, gazety lub 
inne przedmioty 

TAK  

8 Wkład boczny wykonany z tworzywa TAK  

9 Blat szafki wykonany z tworzywa typu 
abs  odpornego na środki 
dezynfekcyjne i wysoką temperaturę 

TAK  

10 Blat profilowany zaokrąglone krawędzie TAK  

11 Konstrukcja szafki oraz czoło szuflady i 
drzwiczek wykonane z blach stalowych 
ocynkowanych pokrytych lakierem 
proszkowym 

TAK  

12 Skrzynka szafki wyposaŜona w półkę TAK  
13 Szuflada i drzwiczki wyposaŜone w 

zaokrąglony uchwyt do otwierania TAK  

14 Szuflada dwustronnego wysuwania 
wyposaŜona w ogranicznik eliminujący 
wypadnięcie szuflady z szafki 

TAK  

15 Szafka przejezdna z blokadą dwóch 
kół wykonanych z tworzywa 

TAK  

16 Szafka odporna na środki dezynfekcyjne TAK  

17 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

18 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 
48 godzin – w dni robocze  

podać  

19 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

20 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 Ł 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

ZESTAWIENIE MEBLI 
 
 
Lp. Nazwa asortymentu j.m ilość cena jedn. 

netto 
wartość Stawka 

VAT 
wartość 
brutto 

1 szafa ubraniowa, dwudrzwiowa o 
wym. 190x80x55 ; od góry półka 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 5 22%

2 Krzesło biurowe z rurek niklowanych, 
siedzisko i oparcie tapicerowane 
dermą. 
Kolor: ciemna zieleń 

szt 60 22%

3 Wieszaki ubraniowe stojące 
kolor olcha - odcień do uzgodnienia, 
dł. 100 cm, wieszaczki co najmniej 6 
szt 

szt 5 22%

4 Biurko pod komputer w wym. 
140x65x75 z wysuwaną półką pod 
klawiaturę. Po prawej stronie szafka 
zamykana na kluczyk z półką. Po 
lewej stronie półka pod komputer 
kolor: olcha 

szt 1 22%

5 Biurko o wym. 120x65x75 
po prawej stronie szafka z półką 
zamykana na kluczyk. Po środku 
szuflada. z lewej strony 4 szuflady 
kolor: olcha 

szt 1 22%

6 Krzesło biurowe obrotowe 
Wysokie oparcie, na kółkach 
gumowo-kauczukowych, z 
moŜliwością regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane, 
kolor: ciemny brąz 

szt 1 22%

7 Regał z półkami  
Od dołu drzwiczki na wysokości 100 
cm 
Wym. 190x80x40, półki co 25 cm 
kolor: olcha 

szt 1 22%

8 Stolik pod TV o wym. 70x45x60; z 
półką 
kolor: olcha 

szt 1 22%

9 Szafka kuchenna stojąca o wym. 
80x50x85 z dwiema półkami i 
drzwiczkami 
kolor frontów: blada brzoskwinia; 

szt 4 22%
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uchwyty matowe srebro 
korpus biały lub kremowy 

10 Szafki kuchenne wiszące o wym. 
80x35x65 z dwiema pólkami i 
drzwiczkami 
kolor frontów: blada brzoskwinia; 
uchwyty matowe srebro 
korpus biały lub kremowy 

szt 3 22%

11 szafka kuchenna wisząca o wym 
80x35x65 z ociekaczem do naczyń i 
drzwiczkami 
kolor frontów: blada brzoskwinia; 
uchwyty matowe srebro 
korpus biały lub kremowy 

szt 1 22%

12 szafka kuchenna wisząca o wym. 
60x35x65 z półką i drzwiczkami 
kolor frontów: blada brzoskwinia; 
uchwyty matowe srebro 
korpus biały lub kremowy 

szt 1 22%

13 Blat jednolity łatwozmywalny o wym. 
162x60  
kolor jasny z akcentem seledynowym 
ew. zielonym 

szt 2 22%

14 Szafka z półkami stojąca o wym. 
80x50x85 z dwiema półkami i 
drzwiczkami 
kolor: fronty (drzwiczki) seledyn, 
korpusy – olcha, odcień do 
uzgodnienia 

szt 2 22%

15 Słupek z 4 szufladami o wym. 
40x50x85 
kolor: fronty (drzwiczki) seledyn, 
korpusy – olcha odcień do 
uzgodnienia 

szt 2 22%

16 szafka wisząca o wym. 80x35x65 z 
dwoma półkami i drzwiczkami, 
zamykana na kluczyk 
kolor: fronty (drzwiczki) seledyn, 
korpusy – olcha, odcień do 
uzgodnienia 

szt 3 22%

17 Blat jednolity, łatwozmywalny o 
wym. 162x60 (gr 2,8) 
kolor: szaro-seledynowy 

szt 1 22%

18 Blat jednolity, łatwozmywalny o 
wym. 82x60 (gr 2,8) 
kolor: szaro-seledynowy 

szt 1 22%

19 Biurko o wym. 120x60x75 
po lewej stronie szafka z dwoma 
półkami zamykana na kluczyk, 
po środku szuflada zamykana na 
kluczyk, 
po prawej stronie 4 szuflady 
kolor: fronty (drzwiczki) seledyn, 

szt 1 22%
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korpusy – olcha, odcień do 
uzgodnienia 

20 Krzesło biurowe obrotowe 
wysokie oparcie, na kółkach gumowo-
kauczukowych, z moŜliwością 
regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane 
kolor tapicerki: czerwono-czarny 

szt 1 22%

21 Biurko o wym. 120x60x75 
Z lewej strony szafka z dwoma 
półkami zamykana na kluczyk. Po 
prawej stronie 4 szuflady 
kolor: dąb mleczny 

szt 1 22%

22 Krzesło biurowe-obrotowe wysokie 
oparcie, na kółkach gumowo-
kauczukowych z moŜliwością 
regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane 
kolor tapicerki: „kawa z mlekiem” 

szt 1 22%

23 szafa – biblioteczka z półkami o wym. 
190x80x40 Dół zamykany z dwoma 
drzwiczkami na kluczyk na wysokości 
50 cm. Półki co 35 cm 
kolor: dąb mleczny 

szt 1 22%

24 biurko naroŜne prawe pod komputer 
Blat prawy o wymiarach 140x60 cm, 
blat lewy – 120x60 cm, wysokość 75 
cm. Z obu stron blatów szafki z 3 
szufladami o szer. 45 cm, głeb. 55 cm, 
zamykane na kluczyk 
Podstawka pod monitor – w naroŜniku 
biurka na wysokości 8-10 cm. W 
środkowej części blatu półka pod 
klawiaturę. Blat wykonany z jednej 
płyty. 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

25 Biurko o wym. 120x60x75. Po lewej 
stronie szafka z dwoma półkami, 
zamykana na kluczyk. Po środku 
szuflada, po prawej stronie 4 szuflady 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

26 Krzesło obrotowe 
wysokie oparcie, na kółkach gumowo-
kauczukowych. z moŜliwością 
regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane 
kolor: ciemna zieleń 

szt 1 22%

27 szafa – biblioteczka o wym. 
190x80x40 Półki co 35 cm 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

28 szafa z półkami zamykana na klucz 
dwudrzwiowa. Półki co 35 cm wym. 
190x80x40 

szt 1 22%
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kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 
29 szafa ubraniowa dwudrzwiowa o 

wym. 190x80x55 od góry półka 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

30 stolik okolicznościowy owalny o 
wym. 70x50x50 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

31 Fotele miękkie tapicerowane o max. 
szer. 60 cm 
kolor tapicerki: ciemna zieleń 

szt 2 22%

32 Biurko o wym. 120x60x75 cm Po 
lewej stronie szafka z dwoma pólkami 
wewnątrz i z drzwiczkami 
zamykanymi na klucz. Po środku 
szuflada zamykana, po prawej stronie 
4 szuflady 
Kolor: dąb mleczny 

szt 2 22%

33 Krzesła biurowe obrotowe, wysokie 
oparcie na kółkach gumowo-
kauczukowych, z moŜliwością 
regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane 
kolor tapicerki: brąz ciemny 

szt 2 22%

34 szafa dwudrzwiowa ubraniowa o 
wym. 190x80x55 od góry półka 
kolor: dąb mleczny 

szt 1 22%

35 szafa-biblioteczka o wym 190x80x40 
zabudowana od dołu drzwiczkami na 
wys. 50 cm zamykanymi na klucz. 
Półki co 35 cm 

szt 1 22%

6 stolik okolicznościowy owalny o wym 
70x50x50 
kolor: dąb mleczny 

szt 1 22%

37 fotele tapicerowane o max szer. do 60 
cm 
kolor: ciemny brąz 

szt 2 22%

38 biurko o wym. 120x60x75. Po lewej 
stronie szafka z dwoma półkami 
zamykana na kluczyk, po środku 
szuflada, po prawej stronie 4 szuflady 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

39 biurko pod komputer o wym. 
120x60x75 z wysuwaną półką pod 
klawiaturę. po prawej stronie szafka z 
3 półkami zamykana na kluczyk. po 
lewej stronie szafka z 3 szufladami 
zamykana drzwiczkami na kluczyk 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

40 krzesła biurowe obrotowe wysokie 
oparcie na kółkach gumowo-
kauczukowych, z moŜliwością 
regulacji wysokości, z 
podłokietnikami, tapicerowane 

szt 2 22%
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kolor: brąz 
41 Szafa dwudrzwiowa ubraniowa o 

wym. 190x80x55 od góry półka  
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia 

szt 1 22%

42 szafa-biblioteczka o wym 190x80x40 
zabudowana od dołu drzwiczkami na 
wys. 50 cm zamykanymi na klucz. 
Półki co 35 cm 

szt 1 22%

43 stolik okolicznościowy owalny o wym 
70x50x50 
kolor: olcha, odcień do uzgodnienia  

szt 1 22%

44 fotele tapicerowane o max. szer do 60 
cm 
kolor: brąz 

szt 2 22%

 razem   
1. Meble wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, korpus mebli powinien być wykonany przy zastosowaniu 
elementów łączących a otwory widoczne po montaŜu mebla, łby śrub powinny być zaślepione odpowiednimi 
zaślepkami w kolorze zbliŜonym do koloru płyty 
2. zastosowana płyta wiórowa powinna spełniać wymogi klasy higieny E1 wg normy PN-EN 717-2:1999. 
powierzchnia płyty melaminowanej powinna być półmatowa, nieporowata i wykazywać odporność na ścieranie 
wg normy PN-EN 4382:2005 powyŜej 150 obrotów 
3. Wąskie płaszczyzny płyt wiórowych powinny być wykończone okleiną PCV lub ABS, 
4. kolor, deseń mebli, tapicerki i szkieletu musi być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do 
realizacji 
5. ściana tylna z płyty pilśniowej twardej lub z płyty HDF, przy czym kolor i rysunek powierzchni płyty ściany 
tylnej powinien odpowiadać kolorowi i rysunkowi pozostałych elementów korpusu; 
6. ściana tylna umieszczona we wręgu lub wpuście wykonanym w wieńcach i ścianach bocznych mebla, w 
przypadku montaŜu ściany tylnej we wpuście naleŜy uŜyć dodatkowych łączników do połączenia ściany tylnej z 
korpusem, 
7. do montaŜu drzwi naleŜy zastosować zawiasy z regulacją głębokości oraz siły docisku  
8. płyty robocze biurek, łączników, dostawek, stołów i ław powinny być wykonane z płyty wiórowej 
melaminowanej o grubości co najmniej 25 mm, 
9. drzwi wszystkich mebli wyposaŜone w uchwyty metalowe chromowane lub aluminium polerowane 
10. szuflady zaopatrzone w prowadnice rolkowe, 
11. fotele biurowe profilowane tapicerowane, o regulowanej wysokości za pomocą spręŜyny gazowej, 
wyposaŜone w podłokietniki, a oparcie zapewniające podparcie lędźwiowe 
12. Gwarancja min.12 m-cy 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

………………………………………………………………………………………………………………36 
Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń 

Nerwicowych, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz Apteki Szpitalnej  
SZNSPZOZ.N-ZP-372-36/09 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 

 

Załącznik nr 5 M 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Wanna do hydromasaŜu 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1 Regulacja wydajności dysz 

 

TAK  

2 system dysz do hydromasaŜu posiadający 
funkcję przepłukiwania (dezynfekcji) 

TAK  

3 dysze do hydromasaŜu wyposaŜone w 
funkcje napowietrzania strumienia wody 
min. 25 szt 

TAK  

4 dysze do masaŜu perełkowego min. 60 szt. TAK  

5 dysze do masaŜu perełkowego z systemem 
osuszania 

TAK  

6 prysznic do higienicznego czyszczenia 
wanny 

TAK  

7 pojemność uŜytkowa max. 200 l podać  

8 wymiary 2200 x 870 x 790 mm (+/- 5%) podać  

9 waga max. 130 kg podać  

10 czas napełniania wody max 2,5 min 
 

podać  

11 czas wypuszczania wody max 2,2 min 
 

podać  

12 zasilanie 3 x 400 V / 50 Hz, 1400 VA  TAK  
13 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

14 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

15 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 

.......................................                            ...................................................................... 
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Załącznik nr 5 N 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Wanna do masaŜu kończyn dolnych i kręgosłupa 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Wanna do kąpieli kończyn dolnych i 
kręgosłupa 

TAK  

2 Pompa z tworzywa sztucznego 
galwanicznie oddzielona -
230V,50HZ,075kW 

TAK  

3 Odpływ automatyczny TAK  
4 Zasysanie sitkiem filtrującym TAK  

5 12 dysz o regulowanym kierunku z 
napowietrzeniem 

TAK  

6 System napełniania ciepła/zimna woda TAK  
7 Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny TAK  

8 Regulowana wysokość nóg TAK  

9 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

10 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 
48godzin – w dni robocze  

podać  

11 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
 
 
.......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 O 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 
 

Wanna do masaŜu kończyn górnych 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1 Wanna do kąpieli kończyn górnych TAK  

2 Pompa z tworzywa sztucznego 
galwanicznie oddzielona -
230V,50HZ,075kW 

TAK  

3 Odpływ automatyczny TAK  
4 Zasysanie sitkiem filtrującym TAK  

5 4 dysze o regulowanym kierunku TAK  

6 System napełniania ciepła/zimna woda TAK  
7 Krzesło regulowane do wanny TAK  

8 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

9 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

10 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
 
.......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 P 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 
 

Aparat do krioterapii ciekłym azotem 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Czynnik oziębiający ciekły azot TAK  
2 Objętość zbiornika na ciekły azot 26 dm3 

(+/- 3%) 

podać  

3 Temperatura strugi par azotu min.  
-150°C 

podać  

4 Czas niezbędny do osiągnięcia pełnej mocy 
chłodniczej (od momentu włączenia 
grzałki) maks. 30 sek. 

TAK  

5 
Masa urządzenia maks. 40 kg 

podać  

6 Moc max, napięcie i częstotliwość prądu 
500W, 230V~, 50 Hz 
 

TAK  

7 Klasa ochronności i typ ochrony I, B TAK  

8 szerokość maks. 40 cm TAK  

9 wysokość maks. 75 cm podać  
10 wysokość z zamocowaną linią zasilającą 

maks. 100 cm 
podać  

11 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

12 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

13 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
.......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 
 
 

Załącznik nr 5 R 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Lampa sollux 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1 Lampa na statywie jezdnym TAK  
2 światło podczerwone IR-A TAK  
3 elektroniczny sterownik czasowy z 

regulacją mocy 
TAK  

4 moŜliwość ustawienia sekwencji moc/czas 
w obrębie jednego zabiegu 

TAK  

5 elektroniczny wyświetlacz moc/czas TAK  
6 filtry :czerwony i niebieski TAK  
7 Regulacja moc:10-100%,krok 10% TAK  
8 Moc Ŝarówki min. 370 W podać  
9 zasilanie sieciowe 230 V/50Hz TAK  
10 maksymalna masa 12 kg podać  
11 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

12 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

13 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Aparat do masaŜu sekwencyjnego 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 
Parametr oferowany 

1 graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny TAK  
2 aparat obsługuje mankiety minumum 6-

komorowe 
TAK  

3 min. 4 rodzaje masaŜu podać  

4 aparat kontroluje ustawienie ciśnienia w 
kaŜdej komorze z uwzględnieniem budowy 
anatomicznej kończyny pacjenta  

TAK  

5 programowanie wartości ciśnienia w 
zakresie 0-240mmHg w kaŜdej komorze 
indywidualnie 

TAK  

6 ciśnienie powietrza jest zatrzymywane w 
kaŜdej komorze przez czas ustawiony przez 
uŜytkownika  

TAK  

7 czas zatrzymania powietrza w komorze 
programowany przez uŜytkownika 

TAK  

8 kontrola czasu przerwy po kaŜdym 
sekwencyjnym ucisku we wszystkich 
komorach 

TAK  

9 dodatkowy wyłącznik bezpieczeństwa dla 
pacjenta 

TAK  

10 minimum 1 szt. 6 komorowych mankietów 
na kończyny górne 

TAK  

11 minimum 2 szt. 6 komorowych mankietów 
na kończyny dolne 

TAK  

12 zasilanie: 230V, 50/60 Hz TAK  
13 pobór mocy: 30 W TAK  
14 wymiary: 370 x 390 x 190 mm TAK  
15 waga: max. 13 kg podać  
16 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

17 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

18 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 T 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn górnych  

 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego z 
wykorzystaniem oporu elastycznego – szt.1 

Tak  

2 16 poziomów regulacji oporu elastycznego Tak  
3 Dostosowanie ramienia aparatu dla 

pacjentów o wzroście 130 – 210cm 
Tak  

4 Doskonała stabilność urządzenia poprzez 
szeroka platformę 

Tak  

5 MoŜliwość oceny parametrów 
dynamicznych mięśni stawu barkowego 

Tak  

6 MoŜliwość wyznaczania zakresu ruchu i 
jego ocena 

Tak  

7 Reedukacja wzorca ruchu z 
wykorzystaniem zastępczej informacji 
zwrotnej - BIOFEEBACK 

Tak 
 

8 MoŜliwość wykonania wszystkich ruchów 
w fizjologicznym zakresie dla stawu 
barkowego 

Tak  

9 Rotacja zewnętrzna  i wewnętrzna w całym 
zakresie kątowego odwiedzenia 

Tak  

10 MoŜliwości wykonywania ćwiczeń 
izometrycznych 

Tak  

11 MoŜliwości wykonywania ćwiczeń w 
pozycji stojącej i siedzącej 

Tak  

12 Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z 
komputerem  -  komunikacja za pomocą 
USB Bluetooth  

Tak  

13 Oprogramowanie umoŜliwiające: 
- pełną archiwizację danych pacjenta,  
- wyników przeprowadzanych testów i 
ćwiczeń,  
- moŜliwość porównywania uzyskanych 
wyników, 
- Biofeedback – informacja zwrotna w 
trakcie ćwiczeń dla pacjenta 
- moŜliwość ustawienia indywidualnych 
parametrów ćwiczeń dla pacjentów 
- prezentacja raportu uzyskanych wyników 
ćwiczeń   

Tak  

14 W standardowym wyposaŜeniu urządzenie  
zawiera zestaw komputerowy oraz drukarkę 
atramentową.  

Tak  

15 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  
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16 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 

godzin – w dni robocze  

podać  

17 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
 
 

......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 W 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji kończyn dolnych 
Producent: ............................... 
Model: ..................................... 
Nazwa handlowa………………… 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagan
y 

Parametr oferowany 

1 Opis urządzenia  
- opór elastyczny w postaci elastycznych gum z 
moŜliwością selektywnego doboru obciąŜenia (od 0-30 
kg) 
- moŜliwość wykonywania ćwiczenia w pozycji 
półleŜącej 
- taśmy do przymocowania urządzenia do łóŜka czy stołu 
- gumowe stopki gwarantujące stabilne ustawienie na 
podłoŜu 

Tak   

2 Działanie 
- wizualizacja zakresu ruchomości  
- wskazanie siły wywieranej przez pacjenta 
- moŜliwość wykonywania pracy jedną lub dwoma 
kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym 
- wykonywanie ćwiczeń izotonicznych: koncentrycznych, 
ekscentrycznych oraz  izometrycznych 
- wykonywanie ruchów dla kończyny dolnej (trójzgięcia, 
odwodzenia i przywodzenia ) , kończyny górnej 
(trójzgięcie, zgięcie i wyprost horyzontalny) 
- poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację 
proprioreceptywną 
- zwiększanie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy 
zgięcia, wyprostu 
- zwiększenie siły i kontroli struktur mięśniowych 
- stymulacja układu limfatycznego i sercowo-
naczyniowego 

Tak  

3 Dane techniczne: 
wymiary (dł x szer x wys) : max. 104 x 30 x 19  
wysokość z uniesioną platformą  :   max. 45cm 
maksymalne obciąŜenie:   30 kg 

Tak  

9 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

10 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w 
dni robocze  

podać  

11 Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych  wydane 
przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
wymagane prawem atesty 

TAK  

 
.....................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 

Załącznik nr 5 X 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Przyrządy diagnostyczno-pomiarowe 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 Platforma do ćwiczeń równowagi   TAK  
2 Platforma  składająca się z chwiejnej 

podstawy do której zamocować 
minimum moŜna 3 róŜnej wielkości 
profile, determinujące stopień 
wychylenia podstawy. 

TAK  

3 moŜliwość stopniowania obciąŜenia 
ćwiczenia w zaleŜności od stanu 
pacjenta 

TAK  

4 antypoślizgowa powierzchnia platformy 
o wymiarach: 42 x 42cm (+/- 5%) 

TAK  

5 3 profile podstawy pozwalające na 
regulację wychylenia platformy:5, 12, 
20cm 

TAK  

6 dźwiękowa i wizualna informacja 
zwrotna dla ćwiczącego 

TAK  

7 zestaw ćwiczeń dla pacjenta (w tym 
gier video) 

TAK  

8 gry video pozwalające na ćwiczenie 
propriocepcji podczas zabawy 

TAK  

9 Współpraca z komputerem TAK  

10 Waga max 3 kg TAK  

11 
Oprogramowanie platformy balansowej 
UmoŜliwiające minimum: 

TAK  

12 archiwizację danych uzyskanych w 
trakcie wywiadu z pacjentem 

TAK  

13 wyniki przeprowadzonych testów przed 
rozpoczęciem programu 
rehabilitacyjnego 

TAK  

14 wyniki uzyskane w trakcie ćwiczeń TAK  
15 MoŜliwość dobierania wszystkich 

parametrów przeprowadzanych testów i 
ćwiczeń w zaleŜności od potrzeb 
pacjenta 

TAK  

16 Wszystkie parametry 
przeprowadzanych testów i ćwiczeń 
mogą być dobierane w zaleŜności od 
potrzeb pacjenta. Jako formę 

TAK  
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motywującą zwłaszcza młodszych 
pacjentów, wprowadzono gry video 
pozwalające na ćwiczenie propriocepcji 
podczas zabawy 

17 MoŜliwość diagnostyki skrzywienia 
kręgosłupa 

TAK  

18 MoŜliwość diagnostyki skoliozy na 
dowolnym odcinku kręgosłupa  

TAK  

19 MoŜliwość pomiaru równowagi 
miednicowej 

TAK  

20    
21 Stacja robocza – 2 szt. o parametrach 

minimum: 
TAK  

22 Przekątna ekranu LCD 15,4 TAK  
23 Nominalna rozdzielczość 1280 x 800 TAK  
24 procesor Intel Pentium Dual-Core 

T4200 (2.0 GHz, 1MB cache) 
TAK 

 

25 Pamięć RAM  2048.00 MB DDR2 (800 
MHz) 

TAK 
 

26 Dysk twardy 320.00 GB TAK  
27 Napęd optyczny DVD+/-RW DL TAK  
28 Karta graficzna Intel GMA X4500 TAK  
29 System operacyjny Widnows TAK  
30 DRUKARKA HP LaserJet P1005 TAK  
31 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

32 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji 
do 48 godzin – w dni robocze  

podać  

33 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Załącznik nr 5 Y 
Pieczęć Firmowa 

 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Stoły terapeutyczne 
 
Producent: ............................... 
Model: .................................... 
 
 
Lp. Parametr  Parametr 

wymagany 

Parametr oferowany 

1 LeŜysko pięciosegmentowe TAK  
2 Regulacja wysokości przy pomocy 

siłownika elektrycznego w zakresie 550 - 
950 mm 

TAK  

3 zmiana kształtu tapicerki przy pomocy 
mechanizmu korbowo-śrubowego 

TAK  

4 Regulacja zagłówka spręŜyną gazową  
od -60 do + 35 stopni 

TAK  

5 Wymiary leŜyska 1950 x 680 mm (+/- 5%) podać  

6 Masa max 55 kg podać  

7 kółka jezdne TAK  

8 sterowanie wysokością przy pomocy ramy 
sterującej 

TAK  

9 MoŜliwość przyjmowania pozycji leŜącej 
przodem z podparciem pod odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa (leŜysko łamane) 

TAK  

10 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

11 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 
48 godzin – w dni robocze  

podać  

12 Zgłoszenie do rejestru wyrobów 
medycznych  wydane przez Urząd Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, 
 wymagane prawem atesty 

TAK  

 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 5 Z 



 

………………………………………………………………………………………………………………48 
Przetarg nieograniczony- dostawa sprzętu i wyposaŜenia na potrzeby Oddziału Leczenia Zaburzeń 

Nerwicowych, Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej oraz Apteki Szpitalnej  
SZNSPZOZ.N-ZP-372-36/09 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 

 

Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Mały autoklaw 

 
Parametr/Warunek 

Paramet
r 

wymaga
ny 

Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Autoklaw z próŜnią frakcjonowaną TAK  

5 Pojemność komory min 18 1 TAK  

6 Długość komory min 300 mm TAK  

7 PróŜnia wstępna i próŜnia frakcyjna wytwarzane 
przez pompę próŜniową 

TAK  

8 Filtr bakteriologiczny TAK  

9 Min dwa programy w temperaturze 121 stopni C TAK  

10 Min cztery programy w temperaturze 134 stopnie C TAK  

11 Min jeden program specjalny- sterylizacja płynów TAK  

12 Min trzy programy testowe podać  

13 Wymiary max. 450/400/650mm podać  

14 
Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  

podać  

15 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

16 
Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  

podać  

17 
Deklaracja zgodności CE 

TAK  

 
 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 
 

Mały sterylizator 

 
Parametr /Warunek 

Paramet
r 

wymaga
ny 

Parametr oferowany 

1 Producent/kraj podać  

2 model / typ podać  

3 rok PRODUKCJI- 2009 podać  

4 Autoklaw z próŜnią jednostopniową TAK  

5 Pojemność komory min 18 1 podać  

6 Długość komory min 300 mm podać  

7 PróŜnia wstępna wytwarzane przez pompę 
próŜniową 

TAK  

8 Filtr bakteriologiczny TAK  

9 Min dwa programy w temperaturze 121 
stopni C 

TAK  

10 Min cztery programy w temperaturze 1 34 
stopnie C 

TAK  

11 Min jeden program specjalny - sterylizacja 
płynów 

TAK  

12 Min dwa programy testowe TAK  

13 Wymiary max. 450/400/650mm TAK  

14 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

15 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 
48 godzin – w dni robocze  

podać  

16 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

17 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
......................................                            ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 

Załącznik nr 5 Ź 
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Pieczęć Firmowa 
 
 
 
 
 

 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – U śYTKOWYCH 

 
Waga elektroniczna 
 
Producent: ............................... 
Model: ............................. 
 

Lp. Parametr  Parametr wymagany Parametr oferowany 
1 ObciąŜenie maxymalne: minimum 4500 g TAK  

2 ObciąŜenie minimalne minimum. 0,5 g TAK  

3 Dokładność odczytu min. 0,01 g TAK  

4 Zakres tary -4500 g TAK  

5 Powtarzalność minimum  0,01 g TAK  

6 Liniowość +/- 0,02 g TAK  

7 Wymiary szalki 195×195 mm (+/- 5%) TAK  

8 Czas stabilizacji max 1,5 s TAK  

9 Zasilanie 230V 50Hz / 11V AC 380 mA   

10 Kalibracja wewnętrzna (automatyczna)   

11 Wyświetlacz graficzny z podświetleniem TAK  

13 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce  podać  

14 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 
godzin – w dni robocze  

podać  

15 Serwis pogwarancyjny- co najmniej 10 lat  podać  

16 Deklaracja zgodności CE TAK  

 
 
......................................                                                    ...................................................................... 
     Miejscowość, data           podpis 
 
 

 


