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

Lublinie ul. Abramowicka 2

SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIśEJ 193 000 EURO

postępowanie ogłoszone na stronie internetowej – www.snzoz.lublin.pl

DOSTAWA   RESPIRATORÓW I KARDIOMONITORÓW   
ORAZ APARATURY  I SZPRZ ĘTU MEDYCZNEGO  

W RAMACH PIERWSZEGO WYPOSA śENIA Ł ĄCZNIKA

Lublin 2010

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

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

1



1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

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

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: 

− respiratorów zgodnie z załącznikiem nr 6 A
− respiratora zgodnie z załącznikiem 6 B
− kardiomonitorów zgodnie z załącznikiem 6 C
− atlasu czterostanowiskowego zgodnie z załącznikiem 6 D
− bieŜni do nauki chodu zgodnie z załącznikiem 6 E
− ergometru zgodnie z załącznikiem 6 F
− wanny do masaŜu wirowego kkg , wanny do masaŜu wirowego kkd zgodnie 

z załącznikiem 6 G
− wanny do hydromasaŜu i masaŜu podwodnego zgodnie z załącznikiem 6 H
− aparatu do laseroterapii + skaner + stolik+ leŜanka zgodnie z załącznikiem 6 I
− aparatu do elektroterapii+ stolik+ leŜanka  zgodnie z załącznikiem 6 J
− aparatu do elektroterapii+ stolik+ leŜanka  zgodnie z załącznikiem 6 K
− poręczy dla niepełnosprawnych  zgodnie z załącznikiem 6 L
− drabinek gimnastyczne zgodnie z załącznikiem 6 Ł
− szaf lekarskich  zgodnie z załącznikiem 6M
− stolików pod aparaty lekarskie zgodnie z załącznikiem 6 N
− leŜanek lekarskich  zgodnie z załącznikiem 6 O
− leŜanek lekarskich  zgodnie z załącznikiem 6 P
− aparatu do mierzenia ciśnienia   zgodnie z załącznikiem 6 R
− wag lekarskich  zgodnie z załącznikiem 6 S
− młotków neurologicznych zgodnie z załącznikiem 6 T
− negatoskopów zgodnie z załącznikiem 6 U
− oftalmoskopów  zgodnie z załącznikiem 6 W
− minutników zgodnie z załącznikiem 6 X
− krzeseł do masaŜu wirowego kkg i kkd zgodnie z załącznikiem 6 Y

w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SIWZ.
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(CPV: 33170000-2 aparatura do anestezji i resuscytacji, 33123210-3 urządzenia do monitorowania
czynności serca, 33158000-2 aparatura do terapii elektrycznej elektromagnetycznej i mechanicznej,
33192300-5 meble medyczne z wyjątkiem łóŜek i stołów)

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia naleŜy dostarczyć w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

5.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa w art.  22  ust.1  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek  dotyczący  posiadania  wiedzy i  doświadczenia  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
sprzętu  medycznego  na  kwotę  brutto  nie  mniejszą  niŜ  750  000,00  zł  (słownie:  siedemset
pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej.

Warunek dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej spełnią wykonawcy, którzy wykaŜą posiadanie
środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niŜ 750 000,00 zł (słownie:
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siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.1.4. dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia  na podstawie informacji zawartych w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W  CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.1.1.Wykaz  wykonanych  dostaw,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeŜeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy-  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,
przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem dokumentu  potwierdzającego,  Ŝe te
dostawy zostały wykonane naleŜycie.

6.1.2.Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo  –  kredytowej,  w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.

JeŜeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust 1. ustawy Pzp
polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust 2b
ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłoŜenia informacji,  o której  mowa w pkt  6.1.1 SIWZ
dotyczącej tych podmiotów.

6.1.3.Oświadczenia z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
(załącznik nr 4 do siwz).

6.2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeŜeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

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

4



do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  Ŝe  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.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 uiszczaniem podatków,
opłat,  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 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

JeŜeli w miejscu zamieszkania 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 miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.3. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego naleŜy dołączyć do oferty:
6.3.1.  zgłoszenie (wpis)  do Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych,  Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych dla:

− respiratorów opisanych w załączniku nr 6 A
− respiratora opisanego w załączniku 6 B
− kardiomonitorów opisanych w załączniku 6 C

6.3.2. deklaracje  zgodności dla: 
− wanny do masaŜu wirowego kkg , wanna do masaŜu wirowego kkd opisanych  w załączniku

6 G
− wanny do hydromasaŜu i masaŜu podwodnego opisanej w załączniku 6 H
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− aparatu do laseroterapii + skaner + stolik+ leŜanka opisanego w  załączniku 6 I
−  aparatów do elektroterapii+ stolik+ leŜanka  opisanych w załączniku 6 J
− aparatu do elektroterapii+ stolik+ leŜanka opisanego w  załączniku 6 K
− stolików pod aparaty lekarskie opisanych w  załączniku 6 N
− leŜanek lekarskich  opisanych w załączniku 6 O
− leŜanek lekarskich  opisanych w załączniku 6 P
− aparatów do mierzenia ciśnienia  opisanych w załączniku 6 R
− wag  lekarskich opisanych w  załączniku 6 S
− młotków neurologicznych opisanych w załączniku 6 T
− negatoskopów opisanych w  załączniku 6 U
− oftalmoskopów opisanych w  załączniku 6 W

6.3.3.  Opisy  (foldery)  w  języku  polskim  potwierdzające,  iŜ  zaoferowano  produkty  zgodne  z
załącznikami nr 6A-Y
Wymagane opisy dla kaŜdej pozycji załącznika 6A-Y naleŜy załączyć do oferty. 

6.4.Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:

6.4.1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.4.2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2 do siwz).
6.4.3.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.
6.4.4. Umowa spółki cywilnej – jeŜeli Wykonawca jest spółką cywilną.

7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia   oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie
pisemnej. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji.

7.3.W przypadku braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę,  zamawiający
domniemywa, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:

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

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

− Tomasz Stępień – Kierownik Izby Przyjęć
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− Antoni Pogorzelec – Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej
− Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

7.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. 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

7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe przed upływem terminu składania ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji,
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

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 ofertą 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
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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:

Oferta – dostawa respiratorów i kardiomonitorów oraz aparatury i sprzętu medycznego w ramach
pierwszego wyposaŜenia łącznika 

SzNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

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 „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złoŜoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  moŜe  wycofać  juŜ  złoŜoną  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 jako
„ZASTRZEśONE”.
- 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.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 6 maja 2010 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala
- 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złoŜone w terminie uznaje się te, które znajdą się w
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 10:00.

Decyduje  data  wpływu  do  Zamawiającego.  Oferty  złoŜone  po  terminie  zostaną  niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
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11.2.1 Otwarcie  złoŜonych  ofert  nastąpi  w dniu  6 maja 2010 roku o godz.10.30 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. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu – załącznik
Nr 2 do SIWZ.

12.2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z  2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym równieŜ podatek VAT.

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY B ĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTE RIÓW  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:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
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3)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 kryterium: 

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.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
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  5 dni od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, jeŜeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego
wykonawcy.

15.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA
UMOWY
15.1. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy- 10 % wartości brutto oferty

15.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w jednej
lub w kilku następujących formach:
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a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredyto-

wej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1.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.

17.2. Na podstawie art 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności:

− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− odrzucenia oferty odwołującego.

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.
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,  w  okresie  3  lat  od  udzielenia
zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy dostaw zamówień uzupełniających na
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podstawie art. 67 ust.1 pkt 7.
18.10. Zamawiający  nie  przewiduje  moŜliwości  dokonywania  istotnych  zmian  postanowień
zawartej umowy.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Zestawienie asortymentu
Załącznik numer 3  - Projekt umowy
Załącznik numer 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik numer 6A-Y– Zestawienie parametrów techniczno- uŜytkowych

Lublin, dnia 28 kwietnia 2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................
…..................................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*..............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................................

• w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

w  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  respiratorów
i  kardiomonitorów   oraz  aparatury  i  sprzętu  medycznego  w  ramach  pierwszego  wyposaŜenia
łącznika składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

w cenie brutto -....................................................................................w tym ..................% VAT
słownie cena brutto zł...................................................................................................................
............................................................... w tym ...........................zł VAT
cena netto - …………………………………….......................................

I. Termin dostawy:  w ciągu 60 dni od dnia podpisania umowy.

II. NaleŜność za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie zapłacona przelewem w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty
jest dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

III.  Zgłoszenia wad i  usterek składane będą  pisemnie, emailem na adres ....................................,
bądź faksem na nr ............................... 

Oświadczamy, Ŝe:

1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego we wzorze umowy – Załącznik nr 3
do SIWZ,

3. 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,

4. zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru  naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3
do SIWZ.

5. niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

6. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
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7. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

Na podstawie art 36 ust.4 Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonania powierzy podwykonawcom: .............................................................................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                          (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

  

poz Przedmiot zamówienia JM Ilość Cena netto
jednostkowa

Wartość netto
za całość

zamówienie

Wartość  brutto za
całość zamówienia

Stawka VAT

A B C D E F=D*E G=F+ wartość
podatku VAT

H

1. Respirator zgodnie z załącznikiem nr 6A szt 3

2. Respirator z załącznikiem nr 6B szt 1

3. Kardiomonitor z załącznikiem nr 6C szt 5

4. Atlas czterostanowiskowy szt 1

5. BieŜnia do nauki chodu szt 1

6. Ergometr szt 1

7.  Wanna do masaŜu wirowego KKG szt 1

8. Wanna do masaŜu wirowego KKD szt 1

9. Wanna do hydromasaŜu i masaŜu
podwodnego

szt 2

10. Aparat do laseroterapii + skaner + stolik +
leŜanka

szt 1

11 Aparat do elektroterapii + stolik + leŜanka szt 2

12 Aparat do elektroterapii + stolik + leŜanka szt 1

13 Poręcze dla niepełnosprawnych szt 4

14 Drabinki gimnastyczne szt 8

15 Szafy lekarskie szt 2

16 Stoliki pod aparaty lekarskie szt 7

17 LeŜanki lekarskie szt 8

18 LeŜanki lekarskie szt 10

19 Aparaty do mierzenia ciśnienia szt 10

20 Wagi lekarskie szt 10

21 Młotki neurologiczne szt 10

22 Negatoskopy szt 3

23 Oftamoskopy szt 1

...........................................................................................................................................................................
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24 Minutniki szt 7

25 krzesła do masaŜu wirowego kkg i
kkd 

szt 3

Razem xxxx
 

……………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 3

U M O W A Nr.............

Zawarta w dniu ........................ 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 pod nr
0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

1.Dyrektora – Edwarda Lewczuka;

a

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

.....................
reprezentowanym przez:

1..............................................................................................................................................................
.....................
zwanym w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT, NIP: 9462160056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT,  NIP: ................................., REGON: ....................

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

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1. dostawa wraz z montaŜem i uruchomieniem urządzeń i sprzętu w asortymencie i ilości zgodnej z
załącznikiem nr 2 do SIWZ o parametrach techniczno - uŜytkowych zgodnych z załącznikiem 6A-Y
do SIWZ (zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”) do Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof.
M.  Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Lublinie przy ul.
Abramowickiej  2,

2. przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń
wraz z wydaniem stosownych dokumentów,

3. zapewnienie obsługi serwisowej i gwarancyjnej w okresie udzielonej gwarancji.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu  przedmiot zamówienia  określony w
§ 1 pkt 1 oraz spełnić obowiązki wynikające z § 1 pkt 2 w terminie do 60 dni od daty zawarcia
umowy. 

...........................................................................................................................................................................
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2. Przez termin wykonania umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo
– odbiorczego.
3.  Wykonawca zobowiązuje się  do zamontowania urządzeń  będących przedmiotem zamówienia
zgodnie z parametrami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego. 
4. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonany przez Zamawiającego w miejscu  zamontowa-
nia tj. we wskazanej jednostce Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
5.  Protokół zdawczo –odbiorczy zostanie podpisany przez upowaŜnionych przedstawicieli  stron
umowy po wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 1 pkt 1 i 2, a w przypad-
ku zaistnienia sytuacji określonej  § 3 ust. 3 dodatkowo po wypełnieniu przez Wykonawcę obo-
wiązków wynikających z § 3 ust. 4.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz
naleŜycie zabezpieczyć go na czas transportu.  Wykonawca  ponosi całkowitą odpowiedzial-
ność za dostawę  przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania urządzeń nowych, wolnych od
wad, posiadających świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski.

3. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności pomiędzy dostarczonym przedmiotem zamówie-
nia,  a przedmiotem zamówienia stanowiącym ofertę postawi go do dyspozycji Wykonawcy,
powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to prze-
słaniem protokołu reklamacyjnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni od otrzymania powiadomienia usunąć wady i
usterki lub wymienić urządzenia będące przedmiotem umowy na nowe, wolne od wad.

§ 4

Strony ustalają całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy w kwocie:
..............zł słownie (..............................................................) w tym VAT
(słownie: .......................................................................................................).

§ 5

1. Podstawę  do wystawienia faktury VAT  stanowi bezusterkowy protokół  zdawczo-odbiorczy,
podpisany przez obie strony umowy.

2. NaleŜność za dostarczony przedmiot zamówienia zostanie zapłacona przelewem w terminie 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Datą zapłaty jest dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

1. Jakiekolwiek  usterki,  awarie  bądź  zdarzenia  utrudniające  Wykonawcy  dostarczenie
przedmiotu umowy nie zwalniają  go z obowiązku dostawy urządzeń  będących przedmiotem
umowy w ustalonym terminie.

2. Wykonawca  ma  obowiązek  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego  o  wszelkich
okolicznościach uniemoŜliwiających dokonanie dostawy przedmiotu umowy Zamawiającemu.

3. W wypadku określonym w ust. 2 oraz w przypadku niewykonania dostawy przez Wykonawcę

...........................................................................................................................................................................
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w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zakupić urządzenia będące przedmiotem umowy
u dowolnie wybranego przez siebie sprzedawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie
Zamawiającego  jest  niezaleŜne  od  moŜliwości  Ŝądania  przez  Zamawiającego  zapłaty  kar
umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres wynikający z załączników 6A-Y na dostarczony przed-
miot zamówienia.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo- od-

biorczego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania bezpłatnie, w okresie gwaran-

cyjnym, niezbędnych przeglądów i konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu
zamówienia. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje  się do bezpłatnego usuwania wszyst-
kich usterek i wad jakie wystąpią w działaniu przedmiotu zamówienia, a w razie nieskuteczno-
ści naprawy, wymiany urządzeń stanowiących przedmiot umowy na nowe.

5. Wszelkie usterki i wady związane z niewłaściwym funkcjonowaniem przedmiotu zamówienia
będą  zgłaszane Wykonawcy, natomiast czynności serwisowe będzie wykonywał odpowiedni
serwis autoryzowany, potwierdzający kaŜdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z
przedmiotem zamówienia karcie lub kartach gwarancyjnych. Za działania lub zaniechania au-
toryzowanego serwisu Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

6. Uszkodzenia przedmiotu zamówienia, spowodowane obsługą niezgodną z instrukcją uŜywania,
nie podlegają gwarancji.

7. Czynności naprawcze będą dokonywane na podstawie zgłoszenia składanego pisemnie, ema-
ilem na adres................................., bądź faksem na nr ............................... przez upowaŜnionych
pracowników Zamawiającego.

8. Usunięcie zgłoszonych usterek i wad nastąpi w nieprzekraczalnym terminie, zgodnie z załącz-
nikami 6A-Y do SIWZ, od dnia otrzymania zgłoszenia. 

9. W przypadku, gdy usunięcie wad i usterek nie jest moŜliwe w terminie wskazanym w ust. 8
Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczenia i uruchomienia odpowiedniego urządzenia za-
stępczego. W przypadku gdy usunięcie wad i usterek nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia  ich
zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe, zgodne z niniejszą
umową.

10. Okres gwarancji poszczególnych urządzeń  ulega przedłuŜeniu o czas, w którym niemoŜliwe
było ich uŜytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

11. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu go do usunięcia wad i usterek, nie dopełni w terminie przewi-
dzianym w umowie obowiązku:
a) wymiany urządzeń na wolne od wad, 
b) usunięcia wad i usterek w drodze naprawy,
c) dostarczenia urządzenia zastępczego,
Zamawiający jest uprawniony do wykonania w/w obowiązków Wykonawcy na jego koszt i ry-
zyko, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

12. Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i  serwisów określonych w załączniku  
6A- J oraz 6R-S, 6U przez co najmniej 10 lat od uruchomienia przedmiotu zamówienia.

§ 8

...........................................................................................................................................................................
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykona-
nie umowy w następujących przypadkach  i wysokościach:
a) 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy, gdy Zamawiający lub Wy-

konawca odstąpi od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy,
b) 0,3%  wartości  wynagrodzenia określonego w § 4 umowy,   za kaŜdy rozpoczęty

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w
§ 2 ust.1,

c) 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usuwaniu wad i usterek lub wymianie urządzenia na wolne na zasadach wy-
nikających z umowy.

2. Strony  zastrzegają  sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyŜszającego wyso-
kość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wysokość kar umownych będzie liczona od wartości wynagrodzenia brutto.

§ 9

1. Oprócz wypadków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywil-
nym, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,
b) opóźnienie w wykonaniu umowy ze strony Wykonawcy przekracza 30 dni,
c) Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie wymieni urządzeń na nowe wolne od wad w

terminie 45 dni od dnia zgłoszenia.
2. Odstąpienie od umowy na podstawie przesłanek w niej określonych moŜe nastąpić w terminie 45
dni od ich zaistnienia. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności takiego
oświadczenia i zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 10

1.  Zamawiający  ustanawia  zabezpieczenie  naleŜytego  wykonania  umowy  w  wysokości  10  %
wynagrodzenia wynikającego z § 4 umowy brutto.

2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w jednej lub w
kilku następujących formach:

a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia i doręczenia dowodu jego usta-
nowienia Zamawiającemu przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu
Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. JeŜeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniej-

...........................................................................................................................................................................
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szone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na ra-
chunek bankowy wykonawcy.

5.  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zaspokojenia  się  z  kwoty  zabezpieczenia  naleŜytego
wykonania umowy m.in. w następujących przypadkach:

1. dochodzenia kar umownych,
2. pokrycia kosztów wykonania zastępczego w przypadkach określonych w umowie,
3. wyrządzenia przez Wykonawcę szkody w inny sposób w związku z wykonywaniem niniej-

szej Umowy
6. Zwrot  kwoty odpowiadającej  70 % zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy nastąpi  w
terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego. Pozostałe 30
% zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

§ 11

Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelkie pisma
wysłane  na  adres,  numer  faksu  i  adres  e-  mail  wskazane  w  niniejszej  umowie  uznaje  się  za
skutecznie doręczone.

§ 12

Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

§ 13

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

§ 14

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.

 § 15

Wszelkie spory, które wynikną przy realizacji niniejszej umowy zostaną poddane pod rozstrzygnię-
cie właściwego rzeczowo sądu w Lublinie.

§ 16

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną cześć są: oferta Wykonawcy oraz
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami.

§ 17

Umowę sporządzono w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 4

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upowaŜniony reprezentant wykonawcy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące:

1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
     (podpis)
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Załącznik nr 5

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant  wykonawcy,  iŜ  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j .Dz. U. Z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Art. 24.

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 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
przez  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 wyko-
nania 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 przeciwko środowisku, 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  popełnieni  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  przeciwko  środowisku,  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  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

...........................................................................................................................................................................
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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  przeciwko  środowisku,
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
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

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  przeciwko  środowisku,  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 popełnieni 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 przeciwko środowisku,
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
popełnieni 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;

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) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu
związania ofertą;

3) złoŜyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
prowadzonego postępowania

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

………………………, dnia…………                                 …………………….
(podpis)
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Załącznik nr 6 A

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: respirator -3 szt.

L.p. Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

I. WYMAGANIA OGÓLNE

1 Respirator do terapii niewydolności
oddechowej róŜnego pochodzenia

TAK

2 Respirator dla dorosłych i dzieci powyŜej 5 kg TAK

3 Własne zintegrowane zasilanie powietrzem
(turbina, tłok lub spręŜarka) zapewniające
długotrwałą pracę aparatu, bez ograniczenia
dostępnych funkcji respiratora i nie
wymagające zasilania spręŜonym powietrzem
z centralnej instalacji gazów

TAK

4 Zasilanie w tlen z centralnego źródła
spręŜonego gazu

TAK

5 Respirator stacjonarno-transportowy na
podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą

TAK

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

7 Awaryjne zasilanie z wewnętrznego
akumulatora na minimum 2,5 godziny pracy.

TAK

II TRYBY WENTYLACJI

8 Wentylacja objętościowo-kontrolowana TAK

9 Wentylacja ciśnieniowo-kontrolowana TAK

10 CMV/ Assist - IPPV TAK

11 SIMV TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

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

25



12 Wentylacja wspomagania oddechu
spontanicznego ciśnieniem PSV/ASB

TAK

13 MoŜliwość ustawienia PEEP/CPAP TAK

14 Wdech manualny TAK

15 MoŜliwość wentylacji mówiących pacjentów
z nie uszczelnioną tracheostomią
(przeniesienie pomiarów i alarmów na ramię
wdechowe respiratora)

TAK

16 Wentylacja bezdechu z moŜliwością
ustawienia parametrów

TAK

III PARAMETRY NASTAWIALNE

17 Częstość oddechów TAK

18 Objętość pojedynczego oddechu TAK

19 Przepływ wdechowy regulowany dla
oddechów obowiązkowych objętościowo-
kontrolowanych 

TAK

20 MoŜliwość wyboru krzywej przepływu dla
oddechów obowiązkowych objętościowo-
kontrolowanych

TAK

21 Regulowany stosunek wdechu do wydechu
lub czas wdechu 

TAK

22 MoŜliwość wentylacji z odwróconym
stosunkiem wdechu do wydechu IRV

TAK

23 StęŜenie tlenu w mieszaninie oddechowej
regulowane płynnie

TAK

25 Ciśnienie wdechowe PCV TAK

26 Ciśnienie wspomagania PSV/ASB TAK

27 PEEP/CPAP TAK

28 Regulowany czas narastania dla PCV TAK

29 Regulowany czas narastania dla PSV/ASB TAK

30 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu
własnego pacjenta

TAK

IV POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI

31 Ciągły pomiar ciśnienia w układzie
oddechowym pacjenta z czytelnym odczytem
na wskaźniku.

TAK

32 Integralny pomiar stęŜenia tlenu TAK

33 Całkowita częstość oddychania TAK

...........................................................................................................................................................................
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34 Objętość pojedynczego oddechu TAK

35 Rzeczywista objętość wentylacji minutowej TAK

36 Rzeczywista objętość spontanicznej
wentylacji minutowej

TAK

37 Ciśnienie szczytowe TAK

38 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym TAK

39 Stosunek wdech/wydech I:E TAK

40 Ciśnienie PEEP/CPAP TAK

41 Ciśnienie AutoPEEP TAK

42 Podatność statyczna płuc pacjenta TAK

43 Opory wdechowe płuc pacjenta TAK

44 Szczytowy przepływ wdechowy dla
PCV/PSV

TAK

45 Przepływ końcowo-wdechowy dla PCV/PSV TAK

46 Przepływ końcowo-wydechowy dla
PCV/PSV/VCV

TAK

47 Czujniki pomiaru parametrów nie podlegające
sterylizacji, dezynfekcji, niejednorazowe

TAK

V ALARMY

48 Braku zasilania w energię elektryczną TAK

49 Rozładowania baterii TAK

50 Niskiego ciśnienia tlenu TAK

51 Niskiej całkowitej objętości minutowej TAK

52 Wysokiego ciśnienia TAK

53 Niskiego ciśnienia wdechowego lub
rozłączenia układu oddechowego

TAK

54 Wysokiej częstości oddechów TAK

55 Wysokiej objętości oddechowej TAK

56 Niskiej objętości oddechowej TAK

57 Bezdechu TAK

VI INNE WYMAGANE FUNKCJE I WYPOSA śENIE

58 Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana
parametrów wentylacji

TAK

59 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
wewnętrznego

TAK

60 Test aparatu sprawdzający poprawność TAK

...........................................................................................................................................................................
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działania, podatność i szczelność układu
oddechowego wykonywany automatycznie
lub na Ŝądanie uŜytkownika

61 Wydechowy filtr przeciwbakteryjny
wielokrotnego uŜytku

TAK

62 Kompletny układ oddechowy wielorazowy z
pułapkami wodnymi na wdechu i wydechu
dostosowany do HME lub prostego
nawilŜacza.

TAK

VII POZOSTAŁE

63 Komunikacja w języku polskim TAK

64 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa
z aparatem)

TAK

65 Okres gwarancji co najmniej 
36 m-cy

TAK

66 Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji TAK

67 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48
godzin – w dni robocze, czas naprawy
maksymalnie 14 dni

TAK

68 Wykonawca zapewnia dostęp do części
zamiennych i serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6 B

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Respirator -1 szt

L.
p.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE.

1 Respirator do terapii niewydolności oddechowej
róŜnego pochodzenia, zarówno inwazyjnej jak i
nieinwazyjnej.

TAK

2 Respirator przystosowany do wentylacji okresowej
i ciągłej

TAK

3 Respirator dla dorosłych i dzieci o wadze ciała
powyŜej 5 kg

TAK

4 Zasilanie w tlen z centralnego źródła spręŜonego
gazu lub butli tlenowej

TAK

I. Tryby wentylacji:

5 Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna TAK

II. Wentylacja wspomagana:

6 Wentylacja wspomagana ciśnieniem PSV-S i PSV-
ST (Vt TARGET)

TAK

7 Zakres IPAP : minimalnie 5-60 mbra TAK

8 Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbra TAK

9 Krzywe przepływu: min. 4 poziomy TAK

10 Trigger wdechowy min. 5 poziomów, przepływowy TAK

11 MoŜliwość wentylacji z objętością docelową TAK

12 Trigger wydechowy o zakresie - 5 do – 95%
przepływu szczytowego

TAK

13 Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% TAK

...........................................................................................................................................................................
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14 Częstość oddechowa min: 4 - 40 bpm TAK

15 Czas bezdechu minimalnie 3-30 s TAK

16 Target VT 50-2000 ml TAK

17 Maksymalne ciśnienie 
(do osiągnięcia target Vt) 8-60 mbar 

TAK

18 Monitorowane parametry: Vti, Vte, FiO2, IPAP,
EPAP, trigger

TAK

III. Wentylacja kontrolowana  i wspomagana wentylacja kontrolowana: 

19 Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV i
wspomagana wentylacja kontrolowana ciśnieniem
PACV (Vt TARGET)

TAK

20 Zakres IPAP:  minimalnie 5-60 mbra TAK

21 Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbra TAK

22 Krzywe przepływu: min. 4 poziomy TAK

23 Trigger wdechowy przepływowy, min. 5 poziomów TAK

24 Częstotliwość oddechowa : 
minimalnie 5-60 o/min

TAK

25 Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% TAK

26 Stosunek I/E 1,0-3,0 TAK

27 Stosunek I/T 25-50% TAK

28 Target VT 50-2000 ml TAK

29 Maksymalne ciśnienie 
( do osiągnięcia target Vt ) 8-60 mbar 

TAK

30 Monitorowanie Vti, Vte, stosunek I/T, FiO2, IPAP,
EPAP oraz trigger

TAK

IV. Wentylacja kontrolowana objętościowo:

31 Wentylacja kontrolowana objętościowo CV i
wspomagana wentylacja kontrolowana objętością
ACV

TAK

32 Objętość oddechowa (Vt) - minimalny zakres 50-
2000 ml

TAK

33 Zakres EPAP min. 0-20 mbar TAK

34 Krzywe przepływu: 
- prostokątna 
- opadająca

TAK

35 Częstotliwość oddechowa : 
minimalnie 5-60 o/min

TAK

36 Stosunek I/E 1,0-3,0 TAK

...........................................................................................................................................................................
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37 Stosunek I/T 25-50% TAK

38 Trigger wdechowy minimalnie 5 poziomów TAK

39 Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% TAK

40 MoŜliwość regulacji westchnienia przy Vt: 
1 do 2 wielokrotności Vt
50 do 250 c/min

TAK

41 Monitorowanie
IPAP, EPAP, Vti, Vte, I/T, FiO2 oraz trigger  

TAK

V. Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa

42 SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja
obowiązkowa

TAK

43 Objętość oddechowa (Vt) minimalny zakres:
50-2000 ml

TAK

44 Zakres IPAP: minimalnie 5-40 mbar TAK

45 Zakres EPAP: minimalnie 0-20 mbar TAK

46 Częstotliwość oddechowa : 
minimalnie 5-40 o/min

TAK

47 Stosunek I/E 1,0-3,0 TAK

48 Stosunek I/T 25-50% TAK

49 Trigger wdechowy minimalnie 5 poziomów TAK

50 Regulacja FiO2 w zakresie 21-100% TAK

51 Częstotliwość SIMV: minimalnie 2-20 o/min TAK

52 Czas bezdechu minimalny zakres: 3-30 s TAK

53 Monitorowanie IPAP, EPAP, Vti, Vte, I/T, FiO2
oraz trigger

TAK

VI. Ci ągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych

54 CPAP - ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach
oddechowych

TAK

55 CPAP 4 - 20 mbar TAK

56 Płynna regulacja FiO2 w zakresie 21-100% TAK

57 Alarmy wentylacji i pracy respiratora TAK

58 Alarm ciśnienia, bezdechu, Vt, częstotliwości,
FiO2, zasilania, akumulatora wewnętrznego.

TAK

59 Stopniowanie alarmów ze względu na waŜność,
róŜniące się sygnałami dźwiękowymi i optycznymi

TAK

60 Pamięć min. 9 alarmów TAK

61 MoŜliwość przeglądania zapamiętanych alarmów TAK

...........................................................................................................................................................................
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VII. Inne wymagane parametry:

62 Dodatkowy przycisk umoŜliwiający nasycenie
tlenem w stęŜeniu 100% przez 2 min.

TAK

63 Respirator z dwuramiennym przewodem
oddechowym pacjenta z moŜliwością
przystosowania w przyszłości urządzenia do pracy z
przewodami jednoramiennymi.
W zestawie do kaŜdego respiratora 10 dodatkowych
dwuramiennych jednorazowych układów
oddechowych dla dorosłych wraz z zastawkami

TAK

64 Test aparatu sprawdzający poprawność działania
wykonywany automatycznie po włączeniu

TAK

65 Wyświetlacz LCD umoŜliwiający wyświetlanie
wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie

TAK

66 Osobne ekrany dla monitorowania i ustawiania
alarmów

TAK

67 MoŜliwość zmieniania trybu wentylacji w trakcie
wentylacji

TAK

68 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą
parametrów wentylacji

TAK

69 Obudowa łatwa do czyszczenia i dezynfekowania TAK

70 Waga:  maksymalnie 4,9 kg z akumulatorami TAK

71 Zintegrowany akumulator wewnętrzny, o autonomii
minimum 10 godzin

TAK

72 Wejście źródła zasilania tlenu z tyłu respiratora TAK

73 Bezpłatne uruchomienie urządzenia,  przeszkolenie
personelu  medycznego  w  zakresie  eksploatacji  i
obsługi urządzenia

TAK

74 Instrukcja w języku polskim TAK

74 Okres gwarancji co najmniej 36 m-cy TAK

76 Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji TAK

77 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin
– w dni robocze, czas naprawy maksymalnie 14 dni

TAK

78 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów- co najmniej 10 lat 

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6 C

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: kardiomonitor -5 szt.

L.
p.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE

I. Wymagania ogólne 

1 Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie TAK

2 Szkolenie personelu. TAK

3 Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2010 TAK
II. Wymagania ogólne monitora funkcji Ŝyciowych

4 Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi
modułami. Wszystkie mierzone parametry dostępne w
postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych
modułów odłączanych od jednostki centralnej monitora.
Prostota wymiany modułów. Przenoszenie modułów
pomiędzy monitorami w czasie pracy, z automatyczną
rekonfiguracją ustawień monitora. MoŜliwość rozbudowy
monitora o dodatkowe funkcje dostępne w postaci
wymiennych modułów.
Pomiar wszystkich wymaganych parametrów na kaŜdym
stanowisku

TAK

5 MoŜliwość rozbudowy o funkcję przenoszenia danych
pacjenta bezpośrednio w module pomiarowym (pamięć
min. 8 godzinnych trendów)

TAK

6 Waga monitora bez akumulatorów i modułów max. 10 kg.
Monitor wyposaŜony w rączkę do przenoszenia.

TAK

III. Ekran

7 Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową TAK

...........................................................................................................................................................................
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monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min.
12".

8 Jednoczesna prezentacja min. 12 róŜnych krzywych
dynamicznych na ekranie, nie tylko EKG (bez uŜycia
funkcji 12 odprowadzeń EKG). MoŜliwość wybierania
kolorów przez uŜytkownika. 

TAK

9 Rozdzielczość ekranu min. 800 x 600 TAK
IV. Obsługa

10 Komunikacja z uŜytkownikiem w języku polskim TAK

11 Komunikacja z uŜytkownikiem poprzez ekran dotykowy. TAK
V. Zasilanie

12 Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% TAK

13 Zasilanie awaryjne na min. 90 minut pracy TAK

14 Chłodzenie monitora konwekcyjne (bez uŜycia
wentylatorów), nie wymagające czyszczenia.

TAK  

  VI.  Praca w sieci

15 Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN.
Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych
oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk,
funkcja dostępna równieŜ w przypadku awarii lub
wyłączenia stacji centralnego monitorowania.

TAK

16 Opcja drukowania na drukarce laserowej podłączonej do
sieci monitorowania.

TAK

17 MoŜliwość dostosowania do wymiany danych z systemem
informatycznym szpitala za pomocą protokołu HL7

TAK

18 MoŜliwość rozbudowy o podgląd dowolnego stanowiska
monitorowania poprzez Internet

TAK

VII. Alarmy

19 Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla
róŜnych kategorii wiekowych

TAK

20 Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne),
rozróŜnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych
parametrów z moŜliwością ustawiania granicy alarmów
przez uŜytkownika.

TAK

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

TAK

22 Historia alarmów min. 50 zdarzeń wraz z krzywymi TAK
VIII. Zapami ętywanie danych

23 Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych
mierzonych parametrów min. 24 godzin 

TAK

24 Jednoczasowa prezentacja min 2 parametrów w trendzie
graficznym

TAK

...........................................................................................................................................................................
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25 Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń
zawierających przynajmniej po cztery odcinki wybranych
krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub
wydruku, zapisywanych automatycznie w czasie alarmów

TAK

IX. Mierzone parametry.

26 EKG w kaŜdym kardiomonitorze
- MoŜliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji
na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL,
aVR, aVF, V1 do V6) po podłączeniu przewodu 10
odprowadzeniowego
- MoŜliwość tworzenia raportów 12 odprowadzeniowego
EKG z opisem.
- Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia
w razie uszkodzenia lub odłączenia.
- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/
min.
- Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min
Akcesoria na kaŜde stanowisko:
- przewód EKG 3-Ŝyłowy x 1 szt.
- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru
EKG

TAK

27 Analiza odcinka ST w kaŜdym kardiomonitorze
Ciągła analiza odcinka ST. MoŜliwość prezentacji analizy
ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz
wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z
min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka
ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm.

TAK

28 Analiza arytmii w ka Ŝdym kardiomonitorze
Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń.

TAK

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

TAK

30 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi w kaŜdym
kardiomonitorze
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą
oscylometryczną. 
Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w
zakresie min. 0 – 2 godzin z moŜliwością dodatkowych
pomiarów ręcznych. Pomiar ręczny i pomiar ciągły.
Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz
średniej - alarmy dla kaŜdej wartości. Min. zakres
pomiarowy: 20 – 270 mmHg
Akcesoria na kaŜde stanowisko:
- węŜyk łączący mankiet z monitorem
- mankiet dla dorosłych standardowy

TAK

31 Pomiaru saturacji w kaŜdym kardiomonitorze TAK

...........................................................................................................................................................................
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Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej,
wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów
ruchowych
Min. zakres pomiarowy SpO2: min. 1 – 100%
Min. zakres pomiarowy pulsu: 30 – 240 ud./min.
Akcesoria na kaŜde stanowisko:
 - czujnik na palec dla dzieci i dorosłych x 1 szt.

32 Pomiaru temperatury w kaŜdym kardiomonitorze
Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i
centralnej (wewnętrznej).
Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz
róŜnicy temperatur.
Min. zakres pomiarowy: 0 – 45 stopni.

TAK

33 MoŜliwość rozbudowy o pomiar kapnografii TAK

34 MoŜliwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia krwi TAK

35 MoŜliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z
respiratora stacjonarnego (odczyty numeryczne oraz
odczyty przebiegów falowych min. krzywa przepływu i
ciśnienia). Podać obsługiwane respiratory

TAK

36 MoŜliwość rozbudowy o pomiar transmisji nerwowo-
mięśniowej 
- z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF
- z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji

TAK

37 MoŜliwość rozbudowy o pomiar BIS lub entropii TAK

38 MoŜliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego
serca metodą opartą na analizie zmian ciśnienia krwi.

TAK

39 Okres gwarancji co najmniej 36 m-cy TAK

40 Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji TAK

41 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w dni
robocze,czas naprawy maksymalnie 14 dni

TAK

42 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

43 Instrukcja w języku polskim TAK

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

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6 D

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Atlas czterostanowiskowy – szt 1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

Lp. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

 PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE

1.
Konstrukcja - gięta, spawana i skręcana z
kształtowników o profilu zamkniętym i grubość ścianki
min. 3mm

TAK

2.

ObciąŜenia - płytki stalowe z osadzonymi tulejkami z
tworzywa zapewniającymi cichą pracę podczas ćwiczeń.
ObciąŜenia wykonuje się w zaleŜności od przeznaczenia
z płytek: 2.5 kg, 5 kg, 7.5kg, 10 kg.

TAK

3.
Stosy obciąŜników osadzone na chromowanych prętach
prowadzących na spręŜynach lub tulejach gumowych w
celu tłumienia drgań

TAK

4.
Cięgna - linki stalowe o średnicy 5-6 mm o
wytrzymałości 1900 daN, pasy o wytrzymałości 2800
daN

TAK

5.
Rolki prowadzące - wykonane z wysokowytrzymałego
tworzywa sztucznego z osadzonymi dwoma łoŜyskami
kulkowymi

TAK

6. Osłony - wykonane z blachy stalowej TAK

7. Powłoki - lakier utwardzany w temperaturze 1200C. 
TAK

8.
Tapicerka - elementy tapicerowane pokryte poroflexem,
a w miejscach naraŜonych na szybsze zuŜycie -
podwójnie

TAK

9. Zestaw, na którym moŜe ćwiczyć jednocześnie 4 osoby TAK

...........................................................................................................................................................................
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10.

W skład zestawu wchodzą stanowiska, na których
moŜna ćwiczyć następujące grupy mięśni:

− mięśnie piersiowe,
− mięśnie nóg (dwugłowe i czworogłowe uda,

łydki),
−  mięśnie proste i skośne brzucha, 
− mięśnie proste i najszersze grzbietu, 
− mięśnie ramion (tricepsy)

TAK

11 waga -1100 kg +/-3% TAK

12
wymiary: dł - 2600 mm, szer. - 3000 mm, wys- 2240
mm, +/-1%

TAK

13 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce TAK

14
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w
dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

15
Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

16 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

......................................                            ......................................................................
     Miejscowość, data      podpis
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Załącznik nr 6 E

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: bieŜnia do nauki chodu – szt 1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

. PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE

1. Silnik elektryczny/zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz TAK
2. Max. moc trwała silnika 1,8 / 2,5 TAK

3. Max. moc PK silnika 4,6 / 6,3 TAK

4. Prędkość min./max. km/h 2-20 TAK

5. Ustawienie stopnia wzniesienia 1 do 15%
elektrycznie

TAK

6. Rolki transportowe TAK
7. Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna w zestawie TAK
8. Wymiary taśmy (dł./szer. w cm) 142/50  +/- 1% TAK
9. Wymiary urządzenia (dł../szer./wys. w cm)

200/84/140  +/- 1%
TAK

10. Wymiary po złoŜeniu (dł./szer./wys. w cm) 78/84/164
+/- 1%  

TAK

11. Ustawienie kąta nachylenia TAK

12.

Parametry wyświetlane:
czas/prędkość/dystans/odległość/całkowita liczba
kilometrów/pomiar pulsu/górna granica tętna/ocena
sprawności/kąt nachylenia

TAK

13. Zapamiętywanie osobistych danych 4 + gość TAK

14.
Łączna liczba programów min. 42  (indywidualne,
łączone /nachylenie + prędkość/ sterowane tętnem)

TAK

15. Bezpośredni wybór prędkości (direct Speed) TAK
16 Programy sterowane pulsem 3 TAK

...........................................................................................................................................................................
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17 Złącze PC TAK

18 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce TAK

19 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin –
w dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

20 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

21 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 6 F

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: ergometr – szt 1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE.

1. System hamowania elektromagnetyczny TAK
2. CięŜar koła zamachowego 10 kg TAK

3. Zakres obciąŜenia 25 - 400 Wat (w odstępach co 5
Wat)

TAK

4. Podłączenie do sieci (230 V) TAK
5. Regulacja wysokości siodła TAK
6. Pozioma regulacja siodła TAK
7. Regulowana kierownica TAK
8. Rolki transportowe TAK
9. Wymiary (dł./szer./wys. w cm) 115/53/130  +/- 1% TAK

10. Max. obciąŜenie wagowe 150 kg  +/- 1% TAK
11 Wielopozycyjna kierownica z regulacją wysokości i

pochylenia
TAK

12 Widoczne  na  wyświetlaczu  parametry:  moc  /czas
/odległość  /całkowita  liczba kilometrów /prędkość,
częstotliwość pedałowania/zuŜycie energii

TAK

13 Pomiar pulsu - klips na ucho TAK
14 Pomiar tętna w fazie odpoczynku z oceną

sprawności
TAK

15 Programy treningowe (łącznie)  co najmniej 8 TAK
16 Dowolnie stopniowane profile obciąŜenia 6 TAK
17 Programy sterowane tętnem 1 TAK
18 Złącze PC USB TAK

...........................................................................................................................................................................
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19 Trening ukierunkowany na strefy:
(FAT/FIT/MANUELL)

TAK

20 Wyświetlacz LCD podświetlany TAK
21 Okres gwarancji co najmniej 24m-cy TAK
22 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin

– w dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

23 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

24 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 G

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: wanny do masaŜu wirowego kkg i  kkd 

1)  wanny do masaŜu wirowego kkg

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. wanna do masaŜu wirowego kończyn górnych z
funkcją masaŜu limfatycznego

TAK

2. materiał laminat szklany z powłoką
antybakteryjną z zawartością jonków srebra 

TAK

3. ilość dysz do hydromasaŜu - 12 szt. TAK

4. dysze do hydromasaŜu z funkcją napowietrzania
wody

TAK

6. regulacja wydajności dysz i stopnia
napowietrzania

TAK

7. obręcz do masaŜu limfatycznego z regulacją TAK

8. sterowanie elektroniczne z wyświetlaczem
(odczyt i stałe wyświetlanie temperatury
nalewanej wody, odczyt i stałe wyświetlanie
temperatury wody w wannie, ciągłe wyświetlanie
ciśnienia wody w systemie do masaŜu wirowego)

TAK

9. zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho TAK

10. prysznic do higienicznego mycia wanny TAK

11. pojemność uŜytkowa 30 1 TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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12. czas napełniania 1 min. TAK

13. czas wypuszczania wody 0,5 minuty TAK

14. waga 65- 70 kg TAK

15. wymiary (dł. szer. wys.) 950 x 870x 1030 TAK

16 Okres gwarancji co najmniej 24 m-cy TAK

17 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48
godzin – w dni robocze, czas naprawy maksymalnie
14 dni

TAK

18 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych
i serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

19 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

2) wanna do masaŜu wirowego kkd 

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

. PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE

1. Wanna do masaŜu wirowego kończyn dolnych TAK

2. materiał: laminat szklany z powłoką
antybakteryjną  z zawartością jonków srebra

TAK

3. dysze do masaŜu wirowego 14 szt. TAK

4. dysze wyposaŜone w funkcję napowietrzania
strumienia wody

TAK

5. moŜliwość regulacji wydajności dysz TAK

6. system dysz posiadający funkcję przepłukiwania TAK

7. moŜliwość całkowitego odwodnienia układu
hydromasaŜu

TAK

8. manualne ustawienie parametrów terapii TAK

9. anatomicznie wyprofilowane siedzisko TAK

10. pojemność uŜytkowa 451 TAK

11. czas napełniania: 1,5 min TAK

12. czas wypuszczania wody: 0,8 min TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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13. waga 52 kg +/- 3% TAK

14. wymiary dł. x szer. z wys.: 880x 760 x 775 mm TAK

15. zasilanie 230V/50Hz TAK

16 Okres gwarancji co najmniej 24m-cy TAK

17 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48
godzin – w dni robocze,  czas naprawy maksymalnie
21 dni

TAK

18 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych
i serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

19 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 H

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: wanna do hydromasaŜu i masaŜu podwodnego– szt 2

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI
WYMOGI

GRANICZNE 
 PODAĆ PARAMETRY

OFEROWANE TAK/NIE.

1 Wanna do hydromasaŜu i masaŜu podwodnego TAK

2 WąŜ do masaŜu podwodnego z napowietrzaniem
strumienia wody

TAK

3 40 dysz do hydromasaŜu, funkcja napowietrzania
strumienia wody wydobywającej się z dysz do
hydromasaŜu

TAK

5 Pojemność uŜytkowa 280 1 +/- 3% TAK

6 Waga 139 kg +/- 3% TAK

7 Wanna wykonana z laminatu szklanego z
dodatkiem antybakteryjnego materiału  z
zawartością jonków srebra

TAK

8 Anatomicznie wytłoczone wnętrze wanny z
anatomicznymi poręczami

TAK

9 Łatwy sposób sterowania urządzeniem za pomocą
klawiatury z 8 miejscowym wyświetlaczem
ciekłokrystalicznym (LED).

TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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10 Elektroniczny pomiar i bieŜący odczyt temperatury
wody nalanej do wanny, Elektroniczne
zabezpieczenia pompy przed pracą na sucho 
Elektroniczny pomiar i bieŜący odczyt ciśnienia
wody w instalacji do hydromasaŜu.

TAK

11 MoŜliwość ustawiania łącznego czasu terapii w
zakresie 0-99 min.

TAK

12 Napełnianie wanny wylewką„od góry" TAK

13 Czas napełniania 3,5 min ( do pojemności
uŜytkowej)

TAK

14 Czas wypuszczania wody 3,1 min TAK

15 Wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys.) 2500 x
960 x 920 mm

TAK

16 Prysznic do mycia wanny - prysznic posiada zawór
zwrotny

TAK

17 Zasilanie 230/3x400 V/50Hz TAK

18 Moc 2000 VA TAK

19 Schodki dwustopniowe TAK

20 Ozonoterapia TAK

21 60 dysz do masaŜu perełkowego z systemem
osuszania

TAK

22 Chromatoterapia 32 punkty świetlne TAK

23 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce TAK

24 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin
– w dni robocze,  czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

25 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

26 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 I

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do laseroterapii + skaner + stolik+ leŜanka – szt 1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZ

NE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE 

TAK/NIE

1. moŜliwość współpracy z aplikatorem skanującym i
sondami punktowymi

TAK

2. regulacja mocy sond i aplikatorów TAK
3. tryby emisji: ciągły i impulsowy TAK
4. regulacja mocy w zakresie min. 25-100% TAK
5. zakres częstotliwości l-5000Hz TAK
6. regulacja wypełnienia lub czasu impulsu TAK

7. moŜliwość podłączenia minimum 2 sond punktowych
oraz aplikatora skanującego równocześnie

TAK

8. liczniki czasu pracy sond laserowych TAK
9. stabilizacja i regulacja mocy sond TAK
10. tryby pracy: programowy/manualny TAK
11. Wbudowane programy zabiegowe usprawniające obsługę

aparatu: 
• jedn. chór. wybierane wg nazwy 
• min. 30 programów dla sondy IR 
• min. 20 programów dla sondy R 
• min. 20 programów uŜytkownika 
• min. 8 programów z czest. Nogiera 
• min. 30 programów z czest. Volla

TAK

12.
MoŜliwość tworzenia sekwencji zabiegowych 
• min. 10 sekwencji dla sond punktowych 
• min. 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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13. edycja nazw programów uŜytkownika TAK
14. obsługa w trybie graficznym TAK
15. system informacji kontekstowej TAK
16. duŜy, czytelny wyświetlacz TAK
17. zasilanie 230V, 50Hz, 40W TAK
18. wymiary sterownika max. 30x23x 11 cm TAK
19. masa max 2,5 kg TAK
20. aplikator skanujący o mocy min. R 50mW oraz IR

400mW
TAK

21. aplikator skanujący z regulacją wysokości ramienia w
zakresie min. 60-140 cm

TAK

22. regulacja połoŜenia głowicy w dwóch osiach TAK

23.
określanie pola zabiegowego w minimum 3 trybach
kreślenia: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta

TAK

24.
automatyczne przeliczanie czasu pracy w zaleŜności od
wielkości pola zabiegowego

TAK

25. ramię podtrzymywane za pomocą siłowników
pneumatycznych

TAK

26. półka na sterownik i okulary TAK
27. aplikator na podstawie jezdnej TAK
28. sonda punktowa R 660nm/40mW TAK
29. sonda punktowa IR 808nm/400mW TAK
30. okulary do laseroterapii min. 2 szt. TAK

LeŜanka
LeŜanka:31. Drewniana konstrukcja TAK
32. Długość 184 cm TAK
33. Szerokość 68 cm TAK
34. Waga 23 kg TAK
35. Wysokość stała 65 cm TAK
36. Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° TAK
37. Dopuszczalne obciąŜenie 200 kg TAK
38 Zamontowany uchwyt na ręcznik TAK
39 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
40 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w

dni robocze,  czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

41 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

42 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 J

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do elektroterapii+ stolik+ leŜanka – szt .2

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE  TAK/NIE.

1 Prądy: - diadynamiczne: MF, DF, CP, CP-ISO, LP; -
impulsowe: trójkątne i prostokątne; 
- impulsowe do stymulacji TENS; 
- UR wg Träberta; 
- galwaniczny 
- stymulacyjne do tonolizy 
- interferencyjne: dynamiczne, statyczne jednokanałowe
Kotz'a

Tak

2 Ciekłokrystaliczny wyświetlacz Tak

3 MoŜliwość zaprogramowania sekwencji zabiegowych Tak

4 Gotowe programy zabiegowe Tak

5 Maksymalne natęŜenie prądu: 100 mA Tak

6 Zegar zabiegowy: l-60min Tak

7 Zasilanie: 230V, 5OHz, 40W Tak
8 Wymiary: 350 x 260 x 135 mm (+/-5%) Tak
LeŜanka

9 Drewniana konstrukcja Tak
10 Długość 184 cm Tak
11 Szerokość 68 cm Tak
12 Waga 23 kg Tak
13 Wysokość stała 65 cm Tak

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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14 Regulacja kąta nachylenia zagłówka Oo lub 30o Tak
15 Dopuszczalne obciąŜenie 200 kg Tak
16 Zamontowany uchwyt na ręcznik Tak

Stolik
Stolik17 Stolik trzypółkowy Tak
18 Wymiary (wys. x dł.x szer.) 80 x 51 x  46 cm Tak
19 Aluminiowa rama Tak

20 MoŜliwość dowolnej regulacji wysokości półek Tak

21 Kółka jezdne z hamulcem Tak

22 Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka
ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na
wózku

Tak

23 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy Tak

24 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w
dni robocze,  czas naprawy maksymalnie 21 dni

Tak

25 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

Tak

26 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

Tak

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6K
Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do elektroterapii + stolik + leŜanka – szt .1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE 

TAK/NIE.

1 Ekran LCD Tak

2 Elektryczna stymulacja nerwowo-mięśniowa (NMES) Tak

3 Przezskórna stymulacja nerwów (TENS) Tak

4 Podgląd statusu baterii, bieŜącego czasu zabiegu, faz
kurczenia, rozkurczania, wyboru programu, natęŜenia.

Tak

5 Funkcja wyczuwania obciąŜenia Tak

6 Kształt fali: Asymetryczna dwufazowa Tak

7 Funkcja Multipleks- brak moŜliwości wystąpienia
niepoŜądanej interakcji między elektrodami kaŜdego z
kanałów

Tak

8 Dwukanałowość Tak

9 Mocowanie do paska Tak

10 Przycisk funkcji trybu wyzwalania Tak

11 Przycisk blokady regulacji intensywności Tak

12 Częstotliwość wyjściowa 4-99Hz Tak

13 Składowa stała OC Tak

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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14 Szerokość impulsu 150-400µs Tak

15 Zakres natęŜenia prądu na impuls 0-75mA Tak

16 Zasilanie baterią prądu stałego 9V Tak

17 Waga samego urządzenia: 93g +/- 5% Tak

18 Waga urządzenia z baterią max. 140g (urządzenie przenośne) Tak

19 Wymiary urządzenia max. 105x71x31mm Tak

LeŜanka

20 Drewniana konstrukcja Tak
21 Długość 184, szer.68, wysokość stała 65 cm

+ /- 3%
Tak

22 Waga 23 kg + /- 3% Tak
23 Regulacja kąta nachylenia zagłówka Oo lub 30o Tak

24 Dopuszczalne obciąŜenie 200 kg Tak
25 Zamontowany uchwyt na ręcznik Tak

Stolik
26 Stolik trzypółkowy Tak

27 Wymiary (wys. x dł.x szer.) 80 x 51 x  46 cm Tak

28 Aluminiowa rama Tak

29 MoŜliwość dowolnej regulacji wysokości półek Tak

30 Kółka jezdne z hamulcem Tak

31 Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka ułatwiające
dostęp do urządzeń umieszczonych na wózku

Tak

32 Okres gwarancji co najmniej 24 m-cy Tak

33 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w dni
robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

Tak

34 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) Tak

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 L

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: poręcze dla niepełnosprawnych – szt 4

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

 PODAĆ
PARAMETRY

OFEROWANE TAK/
NIE.

1 Wykonane ze stali nierdzewnej Tak

2 Średnica 40 mm +/-5% Tak

3 Mocowane do podłogi Tak

4 Wyprofilowane odpowiednio do zamontowanej wanny Tak

5 Okres gwarancji – co najmniej 24 m-ce Tak

6 Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze, czas
naprawy maksymalnie 21 dni

Tak

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 6 Ł

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: drabinki gimnastyczne– szt . 8

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

1. Drabina gimnastyczna pojedyncza TAK
2. Wysokość 2,42 m TAK
3. Szerokość 0,9 m TAK
4. Boki drabin z drewna iglastego TAK
5. Szczeble z drewna liściastego TAK
6. Uchwyty mocujące drabiny do ściany TAK

7 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

8
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin –
w dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 M

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Szafy lekarskie– szt 2

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 
1. Korpus szafy wykonany z balchy gr. 0,8 mm TAK
2. Drzwi szafy przeszklone TAK
3. Półki szklane TAK

4. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglującym
drzwi w dwóch punktach

TAK

5. Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 1800 x 600 x 435 mm 
/+-3%

TAK

6. Waga: 72 kg  / +-2% TAK
7 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
8 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w dni

robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

9 Instrukcja obsługi w języku polskim ( przy dostawie) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 N

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Stoliki pod aparaty lekarskie – szt 7

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

1. Stolik trzypółkowy TAK

2. Wymiary (wys. x dł.x szer.) 80 x 51 x  46 cm TAK

3. Aluminiowa rama TAK

4. MoŜliwość dowolnej regulacji wysokości półek TAK

5. Kółka jezdne z hamulcem TAK

6. Wyprofilowane wycięcia w podstawie wózka
ułatwiające dostęp do urządzeń umieszczonych na
wózku

TAK

7 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

8 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin
– w dni robocze,czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 O

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: LeŜanki lekarskie  – szt 8

L.p. Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. Drewniana konstrukcja TAK
2. Długość 184 cm TAK

3. Szerokość 68 cm TAK
4. Waga 23 kg TAK
5. Wysokość stała 65 cm TAK
6. Regulacja kąta nachylenia zagłówka 0° lub 30° TAK
7. Dopuszczalne obciąŜenie 200 kg TAK
8 Zamontowany uchwyt na ręcznik TAK

9 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

10 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w
dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

11 Instrukcja obsługi w języku polskim ( przy dostawie) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 P

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: LeŜanki lekarskie  – szt 10

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE 

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

1. metalowa rama TAK
2. rama malowana proszkowe TAK
3. leŜysko dwuczęściowe TAK
4. tapicerowane leŜysko TAK
5. wymiary leŜyska 55 x 182 (+/- 5cm) TAK
6. wysokość 50 cm TAK
7. regulacja nachylenia zagłówka od 0 do 30 stopni TAK
8. uchwyt na prześcieradło celulozowe TAK
9 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
10 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48

godzin – w dni robocze, czas naprawy
maksymalnie 21 dni

TAK

11 Instrukcja obsługi w języku polskim (przy
dostawie)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 R

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Aparat do mierzenia ciśnienia   – szt 10

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. wstrząsoodporne TAK
2. bezlateksowy mankiet TAK
3. opatentowany system pomiaru ciśnienia TAK
4. odporny na korozję manometr TAK
5. system mikrofiltrów chroniących zawór i manometr TAK

6. czytelny zegar manometru , średnica 56mm, TAK

7. wysokiej jakości manometr (precyzyjnie skalibrowany,
trwały i odporny na wstrząs)

TAK

8. duŜa gruszka (umoŜliwia szybkie napompowanie mankietu 
TAK

9.
wysokiej jakości zawór dozujący (zapobiega zablokowaniu
powietrza (powietrza szybko się uwalnia z mankietu),
doskonała wytrzymałość, precyzyjne dozowanie)

TAK

10.

górna część obudowy wykonana ze stopu
aluminium/zaawansowany termoplastyk (ABS/TP
Elastomer) z pierścieniem absorbującym wstrząsy w
rejonie szybki szklanej i tarczy zegara)

TAK

11.
dolna część obudowy jest wykonana z dwóch
komponentów termoplastycznych (ABS/TP Elastomer)
absorbujących wstrząsy i antypoślizgowych

TAK

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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12. zespolona łyŜka wykonana z lekkich materiałów, nastawna
zarówno dla prawo i leworęcznych

TAK

13.
wysokiej jakości mankiet jedno węŜykowy z przylepcem,
nadający się do prania

TAK

14. ergonomiczny kształt; doskonale leŜy w dłoni, optymalnie
wywaŜony

TAK

15. w etui TAK
16. w standardzie mankiet dla dorosłych rozmiar 14x53 TAK

Stetoskop:

17. głowica osłuchowa wykonana z nierdzewnej stali, z
membraną i lejkiem

TAK

18. membrana o średnicy 48 mm TAK

19.
termoplastyczne pierścienie ochronne membrany i lejka
zapobiegają odczuciu zimna przy badaniu

TAK

20. bezlateksowy przewód TAK
21. miękkie oliwki uszne nakręcane na lirę TAK
22. zapasowa para twardych oliwek i membrana TAK
23 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
24 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w dni

robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

25 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

26 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 S

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Wagi lekarskie   – szt 10

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. ObciąŜenie maksymalne 60/150 kg TAK
2. Dokładność odczytu 20/50 g TAK
3. Zakres tary -150 kg TAK
4. Temperatura pracy 0° - +40 °C TAK
5. Sygnał wyjściowy RS 232 TAK
6. Zasilanie 230V AC, 50Hz / 11 V AC i akumulatorowe TAK
7. Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas) TAK
8. Wyświetlacz LCD (z podświetleniem) TAK
9. Pomiar wzrostu do 2 m TAK
10 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
11 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji  48 godzin – w

dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

12 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i
serwisów - co najmniej 10 lat 

TAK

13 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z
aparatem)

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 T

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Młotek neurologiczny  – szt 10

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE TAK/NIE. 

1. ręcznie wykonany TAK
2. 100% bezlateksowe TAK
3. doskonale wywaŜony TAK
4. do badania dzieci i dorosłych TAK
5. wkręcany w głowicę szpikulec TAK
6. końcówka Babińskiego TAK
7. wkręcany w rękojeść pędzelek TAK
8 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
9 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48

godzin – w dni robocze, czas naprawy maksymalnie
21 dni

TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 U

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Negatoskop – szt 3

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

LP. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ
PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp.
barwowej 6500°K

TAK

2. wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni
ekranu

TAK

3. jednolity ekran TAK
4. łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła) TAK
5. bardzo dobra regulacja natęŜenia światła TAK
6. trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym TAK

7 napięcie zasilania: 230 V 50 Hz TAK
8 pobór mocy: 150 VA TAK
9 luminancja ekranu: 4200 cd / m2 ±25% TAK
10 regulacja luminancji: TAK TAK
11 wymiary ekranu: 36 x 43 cm +/- 2% TAK
12 ilość klatek: 1 TAK
13 klasa ochronności: I TAK
14 wymiary: 380x510x92 mm+/- 2% TAK
15 masa: 7 kg TAK
16 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK
17 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w dni

robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

18 Wykonawca zapewnia dostęp do części zamiennych i serwisów
- co najmniej 10 lat 

TAK

19 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 W

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: Oftalmoskop – szt 1

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

L.P. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. trwały, szczelny, lekki, o zwartej budowie TAK

2. zasilanie 2,5V (na 2 baterie R6.) TAK
3. bardzo jasne, skupione, białe światło, wolne od promieni

UV z Ŝarówki wykonanej w technologii XHL
TAK

4.
5 róŜnych przysłon: małe kółko, duŜe kółko, gwiazdka
fiksacyjna, półkole, filtr bezczerwienny – czyniących
instrument w pełni funkcjonalnym

TAK

5 zakres soczewek: -20D do +20D 
(-20,15,10,8,6,4,3,2,1,0,1,2,3,4,6,8,10,15,20+)

TAK

6
wbudowany automatyczny wyłącznik reagujący przy
zawieszeniu otoskopu na kieszonce fartucha

TAK

7
dwuczęściowa konstrukcja: Rękojeść  z tworzywa
sztucznego w części pokrytego szlachetnym chromem,
odporna na upadki

TAK

8 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

9
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w
dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

TAK

10 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
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Załącznik nr 6 X

Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: minutnik – szt 7

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

L.P. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1. Mały, lekki, przenośny TAK

2. Zasilany baterią AAA TAK
3. Magnes umoŜliwiający przymocowanie minutnika do

metalowych części
TAK

4. MoŜliwość mierzenia czasu od 0-99 min TAK

5
MoŜliwość odliczania dowolnie wybranego czasu od 99-
0,01 min z dokładnością do 1 s

TAK

6
Gumowe, duŜe przyciski z wyraźnymi napisami „min”,
„sec”, „stop”, „start”

TAK

7 Wyświetlacz LCD min. 30 mm x 15 mm TAK

8 Sterowanie mikroprocesorowe TAK

9 Rozmiary 60 mm x 60 mm  + / - 5% TAK

10 Waga bez baterii max. 50 g TAK

11 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

12
Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin – w
dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

13 Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) TAK

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kardiomonitorów oraz  aparatury i sprzętu medycznego

w ramach pierwszego wyposaŜenia łącznika
SZNSPZOZ.N-ZP-372-17/10
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Załącznik nr 6 Y
Pieczęć Firmowa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UśYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: krzesła do masaŜu wirowego kkg – szt 2

L.p
.

Opis Parametry oferowane
(podać)

1. Wykonawca/Producent Podać
2. Nazwa-model/typ Podać
3. Kraj pochodzenia Podać

L.P. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1 krzesło obrotowe z podnóŜkiem, podłokietnikami i
regulowaną hydraulicznie wysokością, 

TAK

2 Dopasowane kolorystycznie i funkcjonalnie do wanny TAK

3 Oparcie pod nogi typu ring base, chromowana
konstrukcja

TAK

4 Miska siedziska i oparcie wykonane z trwałego
polipropylenu

TAK

5 Wysokość oparcia 35,5 cm +/- 3% TAK

6 Głębokość siedziska 46  +/- 3%
szerokość siedziska 46  +/- 3%

TAK

7 Krzesło nadające  się do dezynfekcji TAK

8 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

9 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48 godzin –
w dni robocze, czas naprawy maksymalnie 21 dni

AK

Przedmiot zamówienia: krzesła do masaŜu wirowego kkd– szt 1

L.P. OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI
GRANICZNE

PODAĆ PARAMETRY
OFEROWANE

TAK/NIE. 

1 krzesło obrotowe z podnóŜkiem, podłokietnikami
i regulowaną hydraulicznie wysokością, 

TAK

2 Dopasowane kolorystycznie i funkcjonalnie do
wanny 

TAK

3 Oparcie pod nogi typu ring base, chromowana
konstrukcja

TAK

...........................................................................................................................................................................
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4 Miska siedziska i oparcie wykonane z trwałego
polipropylenu

TAK

5 Wysokość oparcia 35,5 cm +/- 3% TAK

6 Głębokość siedziska 46  +/- 3%
szerokość siedziska 46  +/- 3%

TAK

7 Krzesło nadające  się do dezynfekcji TAK

8 Okres gwarancji co najmniej 12 m-cy TAK

9 Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji do 48
godzin – w dni robocze, czas naprawy maksymalnie
21 dni

TAK

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

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