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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 2010 r, Nr 113, poz. 759).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  pierwszego wyposaŜenia  łącznika  w  ilości  i
asortymencie określonym w załączniku nr 2A-G do SIWZ.

CVP: 39100000-3 meble,

39111100-4 siedziska obrotowe, 
39112000-0 krzesła,
39113100-8 fotele,
39113200-9 taborety,
39113600-3 ławki,
39121100-7 biurka, 
39121200-8 stoły, 
39130000-2 meble biurowe,
39131000-9 regały biurowe
39132100-7 szafy na akta,
39134000-0 meble komputerowe,
39136000-4 wieszaki na odzieŜ
39141000-2 meble i wyposaŜenie kuchni,
39143122-7 komody
39172000-8 lady
39515430-8 Ŝaluzje weneckie,
39515440-1 Ŝaluzje pionowe,
30200000-1 urządzenia komputerowe
30213300-8 komputer biurkowy,
30232110-8 drukarki laserowe
30231300-0 monitory ekranowe

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia naleŜy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. 
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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.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

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.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.14.

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:
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6.1.2.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
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.

6.4. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:
6.4.1. Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
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6.4.2.Zestawienia asortymentu (załącznik nr 2 A- H 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
OŚWIADCZE 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:
1. Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych
2. Katarzyna Hamacher – inspektor ds. zamówień publicznych

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
wadium- nie jest wymagane
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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
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 pierwszego wyposaŜenia łącznika
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-48/10

10.13.Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie lub  wycofaniu
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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 21 października 2010 roku do godz. 9.00 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. 9:00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone po terminie będą  zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie  złoŜonych  ofert  nastąpi  w  dniu  21 października  2010 roku o godz.  9.30 w
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i  11.2.3. przekazane zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Sposób obliczenia ceny został wskazany w nagłówku zestawienia asortymentu – załącznik
Nr 2H 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,

...........................................................................................................................................................................
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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 KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i  dokumenty o których mowa w art.  25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.  ZłoŜone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niŜ w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.

13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  moŜe  Ŝądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.

13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
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

...........................................................................................................................................................................
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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 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ  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
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  takŜe  innym  osobom,  jeŜeli  ich  interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych  warunkach zamówienia mają  zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się

...........................................................................................................................................................................
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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 podstawie art.
67 ust.1 pkt 7.
18.10. Zamawiający nie przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2A- H - 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 

Lublin, dnia 13 października  2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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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  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 30 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, e-mailem na adres ....................................,
bądź faksem na nr ............................... 

IV. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

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

Oświadczamy, Ŝe:

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

2.  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,

3. 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.

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

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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6. 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 2A

Pieczęć Firmowa

SPECYFIKACJA MEBLI i WERTICALI

Lp. Opis ilość

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

1 Krzesło drewniane - klejone, (bez elementów metalowych), kolor klon, lakierowane,
z siedziskiem i oparciem twardym, bez podłokietników (dotyczy pracowni
fizykoteriapii). wysokość całkowita 870 mm, szerokość całkowita 445 mm,
głębokość całkowita 535 mm, wysokość siedziska 475 mm, waga 4,7 kg 

8 szt

2 Taboret obrotowy - stołek rehabilitacyjny, z siedziskiem tapicerowanym skórą
ekologiczną przystosowaną do dezynfekcji, baza pięcioramienna wzmocniona, na
kółkach miękkich; Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowe
w kolorze RAL 9006. Blat o średnicy 350 mm, tapicerowany z regulowaną
wysokością.
Kółka gumowo-kauczukowe.
KOLOR tapicerki: niebieski (5szt.), kawa z mlekiem (3szt.)

8 szt

3 Krzesło obrotowe z podłokietnikami, duŜe, odpowiednio wyprofilowane
siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej
oraz stabilne podłokietniki, baza pięcioramienna wzmocniona, z bardzo
wytrzymałego poliamidu, podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości
siedziska, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej wykładanej specjalnie
modelowaną pianką o duŜej gęstości, tapicerowane tkaniną.
Wymiary: wysokość całkowita 960-1100 mm, szerokość całkowita 590 mm,
głębokość całkowita 610 mm, wysokość siedziska 440-570 mm, szerokość
siedziska 480 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość podłokietników
665-785 mm. Tkanina posiada atest ścieralności 150.000 cykli wg.
Martindale'a, atest odporności na pilling, atest higieniczny, atest odporności
na światło, atest trudnopalności. Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe
malowane proszkowe w kolorze metalik.
Kółka gumowo-kauczukowe.
KOLOR tapicerki:kawa z mlekiem

4 szt

4 Krzesło obrotowe z podłokietnikami, duŜe, odpowiednio wyprofilowane
siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej
oraz stabilne podłokietniki, baza pięcioramienna wzmocniona, z bardzo
wytrzymałego poliamidu, podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości
siedziska, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej wykładanej specjalnie
modelowaną pianką o duŜej gęstości, tapicerowane.
Wymiary: wysokość całkowita 960-1100 mm, szerokość całkowita 590 mm,
głębokość całkowita 610 mm, wysokość siedziska 440-570 mm, szerokość

1 szt

...........................................................................................................................................................................
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siedziska 480 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość podłokietników
665-785 mm. Tkanina posiada atest ścieralności 150.000 cykli wg.
Martindale'a, atest odporności na pilling, atest higieniczny, atest odporności
na światło, atest trudnopalności. Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe
malowane proszkowe w kolorze metalik. Kółka gumowo-kauczukowe. Krzesło
tapicerowane dermą, łatwozmywalne.
KOLOR tapicerki:niebieski

5 Fotel wypoczynkowy, jednoosobowy
StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi spręŜynami.
Pozostałe części stelaŜa to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.
Stopki:   malowane na kolor metalik.
Siedzisko i oparcie: stelaŜ pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową.
Wymiary: wysokość całkowita 760 mm, szerokość całkowita 870 mm,
głębokość całkowita 750 mm, wysokość siedziska 430 mm, szerokość
siedziska 520 mm, głębokość siedziska 550 mm. Tkanina posiada atest

ścieralności 150.000 cykli wg. Martindale'a, atest odporności na pilling, atest
higieniczny, atest odporności na światło, atest trudnopalności.
KOLOR tapicerki: kawa z mlekiem

4 szt

6 Fotel wypoczynkowy, trzyosobowy
StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi spręŜynami. Pozostałe
części stelaŜa to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.
Stopki: malowane na kolor metalik.
Siedzisko i oparcie: stelaŜ pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową.
Wymiary: wysokość całkowita 760 mm, szerokość całkowita 1650 mm,
głębokość całkowita 750 mm, wysokość siedziska 430 mm, szerokość
siedziska 1300 mm, głębokość siedziska 550 mm.Tkanina posiada atest
ścieralności 150.000 cykli wg. Martindale'a, atest odporności na pilling,
atest higieniczny, atest odporności na światło, atest trudnopalności.
KOLOR tapicerki:kawa z mlekiem

2 szt

7 Krzesło wykonane z bukowej sklejki, kubełek krzesła wsparty jest na
metalowym stelaŜu. Szkielet krzesła wykonany w technologii spawania TIG.
StelaŜ - konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze metalik
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 400 mm
•Szerokość siedziska: 440 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 510 mm
•Głębokość: 580 mm
•Wysokość: 880 mm
•Wysokość do siedziska 470 mm 

Kolor naturalny jasny

6 szt

8 Fotel  gabinetowy,  obrotowy,  tapicerowany,  z  podłokietnikami.  Siedzisko
-specjalnie  uformowane,  wykonane  na  bazie  sklejki  obitej  pianką.  W
standardzie regulacja głębokości siedziska.
•Szerokość siedziska 470 mm
•Głębokość siedziska 470 mm

1 szt

...........................................................................................................................................................................
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Oparcie - ergonomicznie wyprofilowane zapewnia stabilne podparcie dla
kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną .
Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowo w
kolorze metalik.
•Wysokość oparcia 570 mm
•Szerokość oparcia 425 mm
Mechanizm synchro umoŜliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z
blokadą w czterech połoŜeniach, krzyŜak metalowy malowany w kolorze
metalik 
Podłokietniki  - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną nakładką
wykonaną z TPU: czarne nylonowe.
Krzesło posiada opinię zgodności z wymaganiami norm w zakresie wymagań
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych oraz
pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych
Wymiary całkowite:

•Szerokość: 545 - 600 mm
•Głębokość: 600 mm
•Wysokość: 960-1090 mm
• Wysokość do siedziska 485-615 mm

Kółka gumowo-kauczukowe.
KOLOR tapicerki:kawa z mlekiem

9 Krzesła do poczekalni, zespolone 3-osobowe - siedziska z oparciem plastikowym,
system stelaŜowy, skręcany, malowany proszkowo w kolorze metalik;
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 435 mm/430 mm
•Szerokość siedziska: 450 mm/480 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 1770 mm
•Głębokość: 595 mm

        Wysokość: 810 mm
KOLOR : blado Ŝółty

2 kpl

10 Krzesła do poczekalni, zespolone 4-osobowe - siedziska z oparciem
plastikowym, system stelaŜowy, skręcany, malowany proszkowo w kolorze
metalik;
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 435 mm/430 mm
•Szerokość siedziska: 450 mm/480 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 2340 mm
•Głębokość: 595 mm
•Wysokość: 810 mm

Nadające się do dezynfekcji.
KOLOR : blado Ŝółty

3 kpl

11 Wieszak ubraniowy, stojący (do gabinetów zabiegowych) - metalowy, malowany
proszkowo w kolorze metalik

3 szt

12 Zestaw do sprzątania - wózek o konstrukcji metalowej na kółkach, z 1 szt
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dwoma wiadrami PCV, z koszem na środki czystości, prasą do wyciskania
nakładek na mopy, oraz mop z drąŜkiem i uchwytem na nakładkę

13 Pomocnik pod laptopa, na kółkach. Konstrukcja z płyty meblowej
laminowanej 18 mm, półki z płyty meblowej laminowanej 18 mm, obrzeŜe
PCV gr. 2 mm, kółka obrotowe gumowo-kauczukowe, z hamulcem, z
podstawą stalową, łoŜyskowaną, kolor - klon. Wym. w cm: 60x40x75h

2 szt

14 Półka naścienna otwarta z relingiem, wykonana z płyty meblowej laminowanej
18 mm+ obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor – klon.
1 półka + 3 skrzydełka pionowe dla stabilizacji oparcia półki na ścianie i jako
miejsce montaŜu relingu - pod półką. Wym: dł. 90 cm, wys. skrzydełek 15 cm.
Plecy dolne półki wys. 15 cm z płyty meblowej. Reling metalowy, malowany
proszkowo w kolorze RAL 9006 , średnica drąŜka 10 mm.  

6 szt.

15 Stół do pom. socjalnego, wykonany z płyty meblowej laminowanej 18
mm(pogrubiony blat 36 mm) + obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon. Wym. w cm:
160x80x75h, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

1 szt

16 Stolik okolicznościowy, niski, wykonany z płyty meblowej laminowanej 18
mm+ obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon.
+ półka dolna na prasę/ulotki z płyty meblowej. Blat pogrubiony na 36 mm
Wym. w cm: 60x60x60h.

3 szt

17 Parter - Lada rejestracji i obsługi pacjentów,
Wykonana z płyty meblowej laminowanej + obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor
-klon. Blat dolny i górny z pogrubionej płyty laminowanej gr. 32 mm. Wys.
półki dla klientów ok. 115 cm, wys. blatu roboczego dla personelu 75 cm. W
skład lady dodatkowo wchodzą 2 kontenerki/ przystawki 3 - szufladowe, z
centralnym zamkiem o wym. w cm: 45x60x60, na nóŜkach aluminiowych,
wys. 6 cm

1 kpl

18 Szafka ubraniowa, podwójna, metalowa, malowana proszkowo, dzielona w
kształt litery „L". 2 komory. Wym. 40x 180x60 cm 
Nadające się do dezynfekcji.
KOLOR : beŜowy

5 szt

19 Szafka ubraniowa, podwójna, metalowa, malowana proszkowo, dzielona w
kształt litery „L". 4 komory. Wym. 80x 180x60 cm
Nadające się do dezynfekcji.
KOLOR : beŜowy

18 szt

20 Szafa aktowo - ubraniowe, wykonana z płyty meblowej laminowanej 18 mm+
obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon.
Podział: l komora ubraniowa, z drąŜkiem wysuwanym, półką dolną, zamykana
drzwiami, 2 komora z szafką dolną zamykaną drzwiami i półką wewnątrz oraz
górą - z otwartymi dwoma półkami. Wym. w cm: 120x43x200h    

1 szt

21 Zabudowa meblowa pomieszczenia socjalnego (2,5 mb.) Szafki kuchenne
dolne i górne, wykonane z płyty meblowej laminowanej 18 mm+ obrzeŜe
PCV gr. 2 mm. Kolor - klon. Blat postforming gr. 28 mm, + zlewozmywak
jednokomorowy Inox z ociekaczem
W zestawie szafki zamykane drzwiczkami, dolne- szafka zlewozmywakowa,

1 kpl
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szafka kuchenna z półką, szafka z czterema szufladami (po szer.  80 cm, h =
82 cm) w zestawie szafki górne, wiszące, zamykane drzwiczkami- 2 szafki z
półkami, jedna szafka ociekaczowa  (po szer.  80 cm, h = 75 cm)

22 Biurko do pracowni hydroterapii - metalowe z 3 szufladami. Malowane
proszkowe w kolorze RAL 7035, o wym. w cm: 120x60x74-77h

2 szt.

23 Ławka do szatni na konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo, siedzisko z płyty
laminowanej pogrubionej na 36 mm- klon + obrzeŜe PCV gr. 2 mm.
Wym. w cm: 42x150x40

3 szt.

24 Zabudowa gabinetu:
-Biurko do gabinetu  o wym. w cm 120x70x75h, z półką na klawiaturę z
miejscem na stację dysków (półka)
-Słupek z półkami otwartymi o wym. w cm; 40x40x200 
- Szafa aktowo - ubraniowa, Podział: 1 komora ubraniowa, z drąŜkiem
wysuwanym, półką dolną, zamykana drzwiami, 2 komora z szafką dolną
zamykaną drzwiami i półką wewnątrz oraz górą - z otwartymi dwoma
półkami. Wym. w cm: 120x43x200h 
- kontener 3 szufladowy z centralnym zamkiem, na kółkach gumowo-
kauczukowych. 
Całość zabudowy wykonana z płyty meblowej laminowanej 18 mm+ obrzeŜe
PCV gr. 2 mm. Kolor - klon.

1 kpl

25 Regał otwarty aktowy z 5 półkami z regulacją wysokości,  wym.regału
60x38x182 w kolorze klon 

1 szt

26 Regał otwarty aktowy z 5 półkami z regulacją wysokości,  wym. regału
40x38x182 w kolorze klon 

1 szt

27 Biurko komputerowe o wym. 140x60x75 z półką na klawiaturę, miejscem na
stację komputera, z płyty meblowej laminowanej 18 mm+ obrzeŜe PCV gr. 2
mm. Kolor - klon. 

1 szt

28 Regał aktowy z półkami  (komoda niska) o wymiarach w cm 200x38x75h
drzwiczki zamykane z płyty meblowej laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV 2
mm, kolor klon

1 szt

29 Kontenerek jezdny z trzema szufladami zamykanymi na zamek centralny wym.
40x 45x56  z płyty meblowej laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV grubość  2
mm, kolor klon

1 szt

30 Krzesło-miska siedziska i oparcie wykonane z wysokogatunkowej, profilowanej
sklejki bukowej w kolorze jasnym naturalnym, lakierowane, łatwe do
utrzymania w czystości, wytrzymała metalowa konstrukcja,  ramy malowana
proszkowowym. 500x520x820 mm +/- 5%

2 szt

31 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 200x202 5

32 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym:200x204 4

33 Verticale  w jasnych pastelowych kolorach o wym:140x203 2

34 Verticale w jasnych pastelowych kolorach  o wym:200x203 8

35 Folia okienna mleczna o wym: 72x43 12
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36 Folia okienna  mleczna o wym:83x91 1

37 Folia okienna mleczna  o wym:38x91 1

38 Folia okienna mleczna o wym:89x93 2

39 Folia okienna mleczna o wym:29x193 1

40 Folia okienna mleczna o wym:31x193 1

41 śaluzje o wym: 126x178 2

Przychodnia Specjalistyczna

42 Krzesło obrotowe, z podłokietnikami, duŜe, odpowiednio wyprofilowane
siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej
oraz stabilne podłokietniki, baza pięcioramienna wzmocniona, z bardzo
wytrzymałego poliamidu, podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości
siedziska, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej wykładanej specjalnie
modelowaną pianką o duŜej gęstości, tapicerowane tkaniną.
Wymiary: wysokość całkowita 960-1100 mm, szerokość całkowita 590 mm,
głębokość całkowita 610 mm, wysokość siedziska 440-570 mm, szerokość
siedziska 480 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość podłokietników
665-785 mm. Tkanina posiada atest ścieralności 150.000 cykli wg.
Martindale'a, atest odporności na pilling, atest higieniczny, atest odporności
na światło, atest trudnopalności. Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe
malowane proszkowe w kolorze metalik.
Kółka gumowo-kauczukowe.
KOLOR tapicerki: odcienie grafitu lub szarości

3 szt

43 Fotel wypoczynkowy, jednoosobowy
StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi spręŜynami.
Pozostałe części stelaŜa to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.
Stopki:   malowane na kolor metalik.
Siedzisko i oparcie: stelaŜ pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową.
Wymiary: wysokość całkowita 760 mm, szerokość całkowita 870 mm,
głębokość całkowita 750 mm, wysokość siedziska 430 mm, szerokość
siedziska 520 mm, głębokość siedziska 550 mm. Tkanina posiada atest
ścieralności 150.000 cykli wg. Martindale'a, atest odporności na pilling, atest
higieniczny, atest odporności na światło, atest trudnopalności.
Tapicerowany skórą ekologiczną
KOLOR tapicerki:brązowy

2 szt

44 Fotel wypoczynkowy,
trzyosobowy
StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi spręŜynami. Pozostałe
części stelaŜa to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.
Stopki: malowane na kolor metalik.
Siedzisko i oparcie: stelaŜ pokryty jest pianką ciętą z ociepliną meblową.
Wymiary: wysokość całkowita 760 mm, szerokość całkowita 1650 mm,
głębokość całkowita 750 mm, wysokość siedziska 430 mm, szerokość
siedziska 1300 mm, głębokość siedziska 550 mm. Tkanina posiada atest
ścieralności 150.000 cykli wg. Martindale'a, atest odporności na pilling,

2 szt
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atest higieniczny, atest odporności na światło, atest trudnopalności.
KOLOR tapicerki: pomarańczowy

45 Krzesło siedzisko wykonane z bukowej sklejki, kubełek krzesła wsparty jest na
metalowym stelaŜu. Szkielet krzesła wykonany w technologii spawania TIG.
StelaŜ - konstrukcja metalowa, malowana proszkowo w kolorze metalik
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 400 mm
•Szerokość siedziska: 440 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 510 mm
•Głębokość: 580 mm
•Wysokość: 880 mm
•Wysokość do siedziska 470 mm 

Kolor naturalny jasny

6 szt

46 Fotel  gabinetowy,  obrotowy,  tapicerowany,  z  podłokietnikami.  Siedzisko
-specjalnie  uformowane,  wykonane  na  bazie  sklejki  obitej  pianką.  W
standardzie regulacja głębokości siedziska.
•Szerokość siedziska 470 mm
•Głębokość siedziska 470 mm
Oparcie - ergonomicznie wyprofilowane zapewnia stabilne podparcie dla
kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną.
Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowo w
kolorze metalik.
•Wysokość oparcia 570 mm
•Szerokość oparcia 425 mm
Mechanizm synchro umoŜliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z
blokadą w czterech połoŜeniach, krzyŜak metalowy malowany w kolorze
metalik. Podłokietniki P48 - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną
nakładką wykonaną z TPU: czarne nylonowe.
 Wymiary całkowite:

•Szerokość: 545- 600 mm
•Głębokość: 600 mm
•Wysokość: 960-1090 mm

• Wysokość do siedziska 485-615 mm
Kółka gumowo-kauczukowe.
Tapicerowany skórą ekologiczną
KOLOR tapicerki:.brązowy

1 szt

47 Krzesło dla pacjentów- stelaŜ metalowy na czterech nogach. StelaŜ wykonany
z rury kształtowej o bardzo duŜej wytrzymałości. StelaŜ malowany
proszkowo -kolor metalik. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki
wielowarstwowej z drewna liściastego, podłokietnik z blatem składanym,
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 430 mm
•Szerokość siedziska: 450 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 540 mm

10 szt
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•Głębokość: 520 mm
•Wysokość: 840 mm

Nadające się do dezynfekcji
KOLOR: naturalny jasny

48 Krzesła do poczekalni, zespolone 4-osobowe - siedziska z oparciem ze sklejki
wielowarstwowej z drewna liściastego w kolorze jasnym - naturalnym,
lakierowane, system stelaŜowy, skręcany, malowany proszkowe w kolorze
metalik; 
Wymiary siedziska:

•Głębokość siedziska: 435 mm/430 mm
•Szerokość siedziska: 450 mm/480 mm

Wymiary całkowite:
•Szerokość: 2340 mm
•Głębokość: 595 mm
•Wysokość: 810 mm

Nadające się do dezynfekcji

11 kpl

49 Tablica magnetyczna w ramce aluminowej 100x100 cm, montowana do
ściany

1szt

50 Wieszak ubraniowy, naścienny, wykonany z płyty meblowej laminowanej 18
mm+obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon. Podstawa montowana do ściany z
płyty meblowej + 2 wieszaki aluminium + półka górna np. na czapki. Wys. 30
cm,szer. 60 cm, gł. półki górnej 23 cm.

13 szt

51 Biurko na nogach aluminiowych. Wykonane z płyty meblowej laminowanej 18
mm, kolor - klon.
Płyta zewnętrznie pogrubiana (36mm) + obrzeŜe PCV gr 2 mm. Wym.
140x70x75, w tym nogi 4 szt. aluminium, wys. 10 - 15 cm.
W wyposaŜeniu półka na klawiaturę z płyty meblowej i podstawka pod
komputer podwieszana pod blat biurka

11 szt

52 Biurko na nogach aluminiowych. Wykonane z płyty meblowej laminowanej
18 mm,kolor - klon.
Płyta zewnętrznie pogrubiana (36mm) + obrzeŜe PCV gr 2 mm. Wym.
140x70x75, w tym nogi 4 szt. aluminium, wys. 10-15  cm.
W wyposaŜeniu półka na klawiaturę z płyty meblowej i podstawka pod
komputer podwieszana pod blat biurka.
Dodatkowo w zestawie półokrągła przystawka dla pacjentów, o wym. w cm:
70x35

3 szt

53 Kontenerki - przystawki do biurek, na kółkach kauczukowych, z hamulcem.
Wykonane z płyty meblowej laminowanej, gr. 18 mm, kolor - klon. ObrzeŜe
PCV gr 2 mm. W kontenerku 3 szuflady z centralnym zamkiem. Wym. w cm:
45x60x60h,

14 szt

54 Stół do pom. socjalnego, wykonany z płyty meblowej laminowanej
(pogrubiony blat ) + obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon. Wym. w cm:
160x80x75h, 4 nogi stalowe, malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

1 szt

55 Stolik okolicznościowy, niski, wykonany z płyty meblowej laminowanej + 1 szt.
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obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - klon.
+ półka dolna na prasę/ulotki
Wym. w cm: 60x60x60h.

56 Piętro - Lada rejestracji i obsługi pacjentów. Wykonana w formie zespolonych
biurek wewnętrznych z płyty meblowej laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV
gr. 2 mm. Kolor - klon. Blat dolny i górny z pogrubionej płyty laminowanej
gr. 36 mm. Wys. blatu roboczego dla personelu 75 cm. W miejscu montaŜu
monitora obniŜenie blatu do wysokości umoŜliwiającej usytuowanie
monitorów pod blatem wysokim. Dodatkowo przewidziano zamknięcie
okienka szybą bezpieczną w ramie aluminiowej, o wym w cm: 163x148 z
podwójnym zestawem mikrofonów do komunikacji recepcjonisty z pacjentem.
W skład lady dodatkowo wchodzą dwa kontenerki 3-szufladowe, z
centralnym zamkiem, na kółkach gumowo- kauczukowych o wym. w cm:
45x45x60h

1 kpl

57 Szafy aktowo - ubraniowe, wykonane z płyty meblowej laminowanej + obrzeŜe
PCV gr. 2 mm. Kolor - klon.
Podział: l komora ubraniowa, z drąŜkiem wysuwanym, półką dolną,
zamykana drzwiami, 2 komora z szafką dolną zamykaną drzwiami i półką
wewnątrz oraz górą - z otwartymi dwoma półkami. Wym. w cm: 120x43x200h

6 szt

58 Zabudowa meblowa pomieszczenia socjalnego (2,5 mb.) Szafki kuchenne
dolne i górne, wykonane z płyty meblowej laminowanej + obrzeŜe PCV gr. 2
mm. Kolor - klon. Blat postforming gr. 28 mm, + zlewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem
W skład zestawu wchodzą:
szafka pod zlewozmywak szer. 80 cm
2 szafki stojące zamykane na drzwiczki, w środku 2 półki szer. 60 cm
1 szafka stojąca z 4 szufladami szer. 50 cm
3 szafki wiszące wys. 30 cm, szer. 40 cm przeszklone otwierane do góry,
2 szafki wiszące  wys. 30 cm, szer. 60 cm przeszklone, otwierane do góry

1 kpl

59 Zestaw dziecinny - stolik i 4 krzesełka dla dzieci z kolorowego PCV 3 kpl

60 Regał na zabawki, otwarty, z półkami, kolorowy, wykonany z MDFu,
lakierowanego na mat. wym. w cm: 80x45xl60h

3 szt.

61 Komoda na pomoce edukacyjne, z 5-6 szufladami, wym. w cm: 100x45xl00h 
KOLOR klon

3 szt.

62 Stolik do sali terapeutycznej o wym. w cm: 80x80x75h, na nogach aluminiowych ,
z kwadratowym blatem gr 28 mm. Blat typu postforming z obrzeŜem PCV, gr 2 mm,
kolor klon.

1 szt

63 Stolik na materiały informacyjne na nogach aluminiowych - okrągły. Blat typu
postforming z obrzeŜem PCV, gr 2 mm., kolor klon.

1 szt.

64 Szafy ubraniowe dla personelu do pom. socjalnego (piętro) - z płyty meblowej
laminowanej, kolor klon, obrzeŜe PCV gr. 2 mm., Długość zabudowy ok. 2 mb.,
Wysokość 2 m, głębokość 60 cm. Szafy muszą być dwudzielne, z zamkami.

1 kpl.

65 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 200x201 10 szt
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66 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 200x200 2 szt

67 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym:200x202 1 szt

Zamówienia publiczne

68 Krzesło obrotowe z podłokietnikami, duŜe, odpowiednio wyprofilowane
siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej
oraz stabilne podłokietniki, baza pięcioramienna wzmocniona , z bardzo
wytrzymałego poliamidu, podnośnik gazowy z płynną regulacją wysokości
siedziska, siedzisko i oparcie ze sklejki liściastej wykładanej specjalnie
modelowaną pianką o duŜej gęstości, tapicerowane tkaniną.
Wymiary: wysokość całkowita 960-1100 mm, szerokość całkowita 590 mm,
głębokość całkowita 610 mm, wysokość siedziska 440-570 mm, szerokość
siedziska 480 mm, głębokość siedziska 460 mm, wysokość podłokietników
665-785 mm. Tkanina posiada atest ścieralności 150.000 cykli wg.
Martindale'a, atest odporności na pilling, atest higieniczny, atest odporności
na światło, atest trudnopalności. Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe
malowane proszkowe w kolorze metalik.
Kółka gumowo-kauczukowe.
KOLOR tapicerki:odcienie brązu

 Szt 2

DN+DL+Sekretariat+ sala konferencyjna

69 Fotel wypoczynkowy, jednoosobowy
StelaŜ: siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi spręŜynami.
Pozostałe części stelaŜa to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno.
Stopki:   malowane na kolor metalik.
Siedzisko i oparcie: stelaŜ pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową.
Wymiary: wysokość całkowita 760 mm, szerokość całkowita 870 mm,
głębokość całkowita 750 mm, wysokość siedziska 430 mm, szerokość
siedziska 520 mm, głębokość siedziska 550 mm. Tkanina posiada atest

ścieralności 150.000 cykli wg. Martindale'a, atest odporności na pilling, atest
higieniczny, atest odporności na światło, atest trudnopalności.
Tapicerowany skórą naturalną
KOLOR tapicerki:brązowy

2 szt

70 Fotel  gabinetowy,  obrotowy,  tapicerowany,  z  podłokietnikami.  Siedzisko
-specjalnie  uformowane,  wykonane  na  bazie  sklejki  obitej  pianką. W
standardzie regulacja głębokości siedziska.
•Szerokość siedziska 470 mm
•Głębokość siedziska 470 mm
Oparcie - ergonomicznie wyprofilowane zapewnia stabilne podparcie dla
kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną .
Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowo w
kolorze metalik. kółka miękkie.
•Wysokość oparcia 570 mm
•Szerokość oparcia 425 mm
Mechanizm synchro umoŜliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z

1 szt
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blokadą w czterech połoŜeniach , krzyŜak metalowy malowany w kolorze
metalik 
Podłokietniki - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną nakładką
wykonaną z TPU : czarne nylonowe.
Wymiary całkowite:

•Szerokość: 545- 600 mm
•Głębokość: 600 mm
• Wysokość: 960-1090 mm
•Wysokość do siedziska 485-615 mm

Kółka gumowo-kauczukowe
Tapicerowany skóra naturalną
KOLOR tapicerki: czarny

71 Fotel  gabinetowy,  obrotowy,  tapicerowany,  z  podłokietnikami.  Siedzisko
-specjalnie uformowane siedzisko, wykonane na bazie sklejki obitej pianką.
W standardzie regulacja głębokości siedziska.
•Szerokość siedziska 470 mm
•Głębokość siedziska 470 mm
Oparcie - ergonomicznie wyprofilowane zapewnia stabilne podparcie dla
kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną .
Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowo w
kolorze metalik. kółka miękkie.
•Wysokość oparcia 570 mm
•Szerokość oparcia 425 mm
Mechanizm synchro umoŜliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z
blokadą w czterech połoŜeniach , krzyŜak metalowy malowany w kolorze
metalik 
Podłokietniki  - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną nakładką
wykonaną z TPU : czarne nylonowe.
 Wymiary całkowite:

•Szerokość: 545-600 mm
•Głębokość: 600 mm
•Wysokość: 960-1090 mm
•Wysokość do siedziska 485-615 mm

Kółka gumowo-kauczukowe
Tapicerowany skórą naturalną
KOLOR tapicerki: brązowy

2 szt

72 Zabudowa gabinetu: 
Biurko  naroŜne  z  przystawką  boczną,  wykonane  z  płyty  meblowej
laminowanej  18  mm  +  obrzeŜe  PCV gr.  2  mm.  Kolor-  olcha.  Blaty
pogrubiane  na  32  mm.  W  skład  biurka  wejdzie  półka  na  klawiaturę,
podstawka  podwieszana  pod  komputer.  Wym.  w  cm.  160x80x75h
Przystawka boczna o wym. w cm. 140 x 38 x 75 h. z szafką zamykaną,
półką na drukarkę i półkami, otwartymi 
Dodatkowo kontener 3-szufladowy na kółkach, z centralnym zamkiem o wym.
w cm:45x45x60h

1 kpl

73 Zabudowa sekretariatu: 1 kpl
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-Biurko naroŜne z przystawką boczną , wykonane z płyty meblowej
laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor- olcha. Blaty
pogrubiane na 32 mm. W skład biurka wejdzie półka na klawiaturę,
podstawka podwieszana pod komputer. Wym. w cm. 160x80x75h
Przystawka boczna z szafką zamykaną, półką na drukarkę i półkami otwartymi,
o wym. w cm: 140x38x75h. Dodatkowo: kontener 3-szufladowy na kółkach, z
centralnym zamkiem o wym. w cm:45x45x60h, nadstawka na biurko o wym.
w cm160x35 x 15 h, zabudowana z przodu.
- Meblościanka aktowa podzielona na 4 moduły, wykonana z płyty meblowej
laminowanej 18 mm+ obrzeŜe PCV gr. 2 mm, kolor- olcha. W skład wchodzi
- szafa płytka, ubraniowa, szafa aktowa, 2 komody niskie aktowe, dwie szafki
wiszące. Wszystkie szafki zamykane drzwiczkami. W szafie aktowej i
komodach półki na segregatory, wymiary zabudowy w cm 270 x 40 x 200.

74 Stolik okolicznościowy, niski, wykonany z płyty meblowej laminowanej 18
mm+obrzeŜe PCV gr. 2 mm. Kolor - olcha.
+ półka dolna na prasę/ulotki. Wym. w cm: 60x60x60h.

1 szt

75 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 200x202 5 szt

76 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym:200x203 1 szt

77 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym:315x295 1 szt

78 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym 306x295 1 szt

79 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 140 x 202 1 szt

Główny Księgowy

80 Fotel  gabinetowy,  obrotowy,  z  podłokietnikami.  Siedzisko  -  specjalnie
uformowane, wykonane na bazie sklejki obitej pianką.
W standardzie regulacja głębokości siedziska.
•Szerokość siedziska 470 mm
•Głębokość siedziska 470 mm
Oparcie - ergonomicznie wyprofilowane zapewnia stabilne podparcie dla
kręgosłupa. Wykonane na bazie sklejki obitej pianką, tapicerowane tkaniną .
Wszystkie nie osłonięte elementy metalowe malowane proszkowo w
kolorze metalik. kółka miękkie.
•Wysokość oparcia 570 mm
•Szerokość oparcia 425 mm
Mechanizm synchro umoŜliwiający odchylanie siedziska i oparcia, z
blokadą w czterech połoŜeniach, krzyŜak metalowy malowany w kolorze
metalik 
Podłokietniki  - regulowane góra - dół z miękką asymetryczną nakładką
wykonaną z TPU : czarne nylonowe.
Wymiary całkowite:

•Szerokość: 545-600 mm
•Głębokość: 600 mm
•Wysokość: 960-1090 mm
•Wysokość do siedziska 485-615 mm

Tapicerowany skóra naturalną

1 szt
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KOLOR tapicerki: czarny

81 Zabudowa gabinetu:
Biurko naroŜne. Blat szerszy po prawej stronie o wymiarach dł. 150 cm, szer.
70 cm, wys. 75 cm. Po prawej stronie blatu szerszego szafka z 2 półkami
zamykana na klucz (szer. 45 cm) w górnej części szafki szuflada zamykana
na klucz (wys. 15 cm). Ścianka tylna biurka w części szerszej. Po lewej
stronie blat węŜszy długości 1 m, szer. 50 cm. Po lewej stronie blatu
węŜszego szafka szer. 45 cm z półkami zamykana na klucz.
Zaokrąglone łuki zewnętrzne i wewnętrzne na łuku. Pod blatem półka
wysuwana na klawiaturę, podstawka podwieszana pod komputer. Całość 
wykonana z płyty meblowej laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV gr. 2 mm,
blaty pogrubione na 36 mm. Kolor olcha

komody niskie (2 szt.); 60x40x75h z drzwiczkami zamykanymi na klucz z 1
półka w środku;
1 szafka  80x40x214h górna część przeszklona zamykana na klucz z 3 pólkami
(odstępy między półkami 33 cm), dolna część z 1 półka, drzwiczki pełne
zamykane na klucz;
1 komoda 80x40x75h z drzwiami zamykanymi na klucz 1 pólka w środku;
1 szafa ubraniowa 60x40x214 h z drzwiami pełnymi w środku półka na górze i
na dole o wys. 25 cm z drąŜkiem do wieszania ubrań. Całość wykonana z płyty
meblowej laminowanej 18 mm + obrzeŜe PCV gr. 2 mm. 
Kolor olcha.

1 kpl

82 Verticale w jasnych pastelowych kolorach o wym: 200x202 1 szt

Szatnia

83 Wieszak szatniowy, stojący, szeregowy, stalowy, malowany proszkowo w
kolorze RAL 9006. Z uchwytami po obu stronach, na kółkach gumowo-
kauczukowych z hamulcami. Dodatkowo oznakowanie numeryczne na
wieszaku (np. Tabliczki grawerowane i nitowane na stałe do wieszaka) oraz
komplet numerków do wydawania (tabliczki metalowe, grawerowane, z
kółkiem na zawieszenie na wieszaku)
wymiary w cm: 110x 170h

10 szt

1. Oferowana gwarancja na meble wynosi …...........................(nie krótsza niŜ 24 m-ce)
2. Kolory verticali do uzgodnienia.

…………………, dnia…………                                 …………………….
                                                                                                                             (podpis)
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Załącznik nr 2B

Pieczęć Firmowa

Zestawy komputerowe

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

Lp. Nazwa
komponent

u

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Parametry oferowane

1 Płyta główna Zaprojektowana  na  zlecenie  producenta  jednostki  centralnej
komputera, wyposaŜona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne
złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 2 złącza DIMM, obsługa
do 4GB pamięci RAM, 4 złącza SATA

2 Chipset Min. G41 - dostosowany do oferowanego procesora
3 Procesor Procesor  klasy  x86,  dedykowany  do  pracy  w  komputerach,

taktowany  zegarem co  najmniej  2,9GHz,  częstotliwość  szyny
systemowej  min.  1066MHz  pamięć  L2 3MB  lub  procesor
równowaŜny  wydajnościowo  według  wyniku  testów
przeprowadzonych przez Oferenta.
W  przypadku  uŜycia  przez  oferenta  testów  wydajności
Zamawiający  zastrzega  sobie,  iŜ  w  celu  sprawdzenia
poprawności  przeprowadzenia  testów  oferent  musi  dostarczyć
zamawiającemu  oprogramowanie  testujące,  oba  równowaŜne
porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŜytych testów wraz
z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŜszym niŜ
3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

4 Pamięć
RAM

Min. 2GB DDR3 1066MHz (1x2048MB)

5 Dysk twardy Min. 250 GB SATAII 7200rpm, 8MB pamięci Cache 
6 Karta

graficzna
Zintegrowana,  z  moŜliwością  dynamicznego  przydzielenia
pamięci w obrębie pamięci systemowej do 256MB ze wsparciem
dla  Microsoft  DirectX  10,  Shader  Model  4.0,  OpenGL 2.01,
Intel® Clear Video Technology

7 Karta
dźwiękowa

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High
Definition  (Realtek  ALC662),  24-bitowa  konwersja  sygnału
cyfrowego  na  analogowy  i  analogowego  na  cyfrowy,  6  -
kanałowa

8 Karta
sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)

9 Porty 1 x RS232, VGA, 2 x PS/2; min.  6 x USB, w tym 6 portów
wyprowadzonych  na  zewnątrz  komputera:  min.  2  z  przodu
obudowy i  4 z tyłu,  port  sieciowy RJ-45. Porty audio: z  tyłu
obudowy  3  szt  (wejście  i  wyjście  liniowe  oraz  wejście  na
mikrofon ),  z  przodu obudowy 2  szt.  (wyjście  na  słuchawki,
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wejście  na  mikrofon).  Wymagana  ilość  i  rozmieszczenie  (na
zewnątrz  obudowy  komputera)  portów  USB  nie  moŜe  być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

10 Klawiatura Klawiatura  USB  w  układzie  polski  programisty  –  trwale
oznaczona logo producenta jednostki centralnej

11 Mysz Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) –
trwale oznaczona logo producenta

12 Napęd
optyczny

Nagrywarka  DVD  +/-RW  wraz  z  oprogramowaniem  do
nagrywania płyt

13 System
operacyjny

Microsoft  Windows Polish  Oryginalny  Windows®  7
Professional  (32Bit  OS)  +  Oryginalny  Windows®  XP
Professional  SP3  (Downgrade)  With  XP  Media.  Dołączony
nośnik z oprogramowaniem

14 Obudowa 1. Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i
2 x 3,5” wewnętrzne) 
2. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwalać na demontaŜ kart rozszerzeń i napędów bez
konieczności  uŜycia  narzędzi  (wyklucza  się  uŜycia  wkrętów,
śrub motylkowych); 
3.  Obudowa  w  jednostce  centralnej  musi  być  otwierana  bez
konieczności  uŜycia  narzędzi  (wyklucza  się  uŜycie
standardowych  wkrętów,  śrub  motylkowych);  Obudowa  musi
umoŜliwiać  zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko
w obudowie do załoŜenia kłódki)
4. Zasilacz o mocy min. 300 W
5.  W  obudowę  komputera  musi  być  wbudowany  wizualny
system  diagnostyczny,  słuŜący  do  sygnalizowania  i
diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami;
a w szczególności musi sygnalizować:

Przebieg procedury POST
Sum kontrolnych BIOSu
Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy

PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej,
kontrolera USB

15 BIOS Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu
systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie
zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnętrznych urządzeń

MoŜliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu
slotów PCI.

MoŜliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz
moŜliwość ustawienia następujących zaleŜności pomiędzy
nimi: brak moŜliwości zmiany hasła pozwalającego na
uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać moŜliwość ustawienia zaleŜności pomiędzy
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hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było
moŜliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać
podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień
BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

MoŜliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji
na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej
RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci,
obsadzeniu slotów PCI.

MoŜliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu
szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

MoŜliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.

MoŜliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów,
tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko
tylnich portów.

MoŜliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę
zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą
poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

MoŜliwość zablokowania zapisu na dyskietki
16 Monitor Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT

17” (432mm)
Rozmiar plamki: 0,264 mm
Jasność: 250 cd/m2
Kontrast: 800:1
Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni
Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli)
Rozdzielczość maksymalna: 1280 x 1024 przy 60Hz
Częstotliwość odświeŜania poziomego: 30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeŜania pionowego: 56 – 76 Hz
Powłoka powierzchni ekranu: Przeciwodlbaskowa z
utwardzeniem 3H
Podświetlenie: System podświetlenia 2 lampy CCFL
Zakres pochylenia monitora: Od -4° do +21°
Zakres obracanie monitora: +/- 45°
Zakres wydłuŜenia w pionie: 130mm
PIVOT: Tak
Bezpieczeństwo: Monitor musi być wyposaŜony w tzw.
Kensington Slot
Waga bez podstawy: Maksymalnie 3,65 kg
Złącza: 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4
szt USB do odbierania danych, 1 szt USB do przesyłu danych
ZuŜycie energii: Max 50W, typowe 22W, tryb wyłączonej
aktywności >1W
Gwarancja: 3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Inne: Monitor musi posiadać usuwalną podstawę montaŜową
VESA i przesuwalne o 100 mm otwory montaŜowe dla większej
elastyczności mocowania

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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MoŜliwość zamocowania do obudowy dedykowanych głośników
Monitor  musi  być  wyprodukowany  przez  tego  samego
producenta  co  jednostka  centralna  i  mieć  trwale  oznaczenie
nazwy producenta.

18 Gwarancja
na cały
zestaw z
monitorem

3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Uszkodzony  dysk  twardy  w  razie  naprawy  pozostaje  u
zamawiającego.

19 Inne MoŜliwość  telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera  oraz  warunków  gwarancji  po  podaniu  numeru
seryjnego  bezpośrednio  u  producenta  lub jego przedstawiciela
oraz na dedykowanej stronie internetowej producenta.
Dostęp do  najnowszych  sterowników i  uaktualnień  na  stronie
producenta  zestawu  realizowany  poprzez  podanie  na
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego
ub modelu komputera – poniŜej naleŜy podać link strony.

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

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 2C

Pieczęć Firmowa

DRUKARKI

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

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane
1 Interfejs sieci Ethernet 10/ 100
2 Moduł automatycznego druku dwustronnego
3 Technologia Instant-on
4 Technologia Auto-On / Auto Off
5 Druk dokumentów A4 z prędkością  min. 25 str / min
6 Wydruk pierwszej strony min 7 s
7 Wydajność  8000 str/ min
8 Praca w sieci
9 Obsługiwane systemy operacyjne :Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003,
Microsoft Windows Server 2008, Linux,   Microsoft
Windows 7

10 Pojemność podajnika min  250 arkuszy
11 Zainstalowana pamięć wewnętrzna  min 32 MB
12 Złącza zewnętrzne: USB 2.0, RJ-45
13 Dołączony kabel USB z filtrem przeciwzakłóceniowym
14 Gwarancja co najmniej 12 m-cy

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

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

Pieczęć Firmowa

NISZCZARKA

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

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane
1 Wielkość ścianek:2 x 9 mm
2 Poziom bezpieczeństwa: DIN 4
3 Pojemność pojemników: 27 litrów / 9 litrów dla CD/DVD
4 Gwarancja na noŜe min.  10 lat
5 Gwarancja na urządzenie min. 2 lata

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

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

Pieczęć Firmowa

Kopiarko-drukarka

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

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane
1 Technologia druku: laserowa
2 Maks. Rozmiar nośnika : A3
3 szybkość druku (mono): min: 20 str/ min
4 Zainstalowana pamięć: min. 128 MB
5 Wielkość pamięci: min. 128 MB
6 Wydajność min. 25000 str. / mies.
7 Obsługiwane języki drukarek: PCL 5e
8 Rozdzielczość w poziomie  i pionie (mono): min. 600

dpi
9 Pojemność podajnika papieru: min. 300 szt
10 Pojemność podajnika dokumentów: min. 50 szt
11 Pojemność tacy odbiorczej: min. 250 szt
12 Obsługiwane nośniki:

papier A3, A4, B4, B5,  koperty, folia
13 Obsługiwane systemy operacyjne: 

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
Microsoft Windows Server2003, Microsoft Windows
Vista

14 Typ skanera: monochromatyczny
optyczna rozdzielczość skanowania min 600 x 600 dpi

15 Złącze zewnętrzne:
-USB 2.0
- 1x RJ – 45 (FastEthernet 10/100)
-ADF ( automatyczny podajnik dokumentów) min. 50
arkuszy

16 Okres gwarancji co najmniej 24 m-ce 

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

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

Pieczęć Firmowa

Głośniki- typ zestawu 2.0

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

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane
1 Moc głośnika satelitarnego (RMS): 2,5 W
2 Dolna częstotliwość: 90 Hz
3 Górna częstotliwość: 20 kHz
4 Ekranowanie magnetyczne: Tak
5 Wyjście słuchawkowe: Tak
6 Zasilacz: zewnętrzny
7 Gwarancja: 24 m-ce
8 Kolor: czarny

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

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

Pieczęć Firmowa

UPS rodzaj Rack: 19”

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

Lp. Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane
1 Moc skuteczna: 670 W
2 Moc pozorna: 1000 VA
3 Napięcie wejściowe: 220 V
4 Napięcie wyjściowe: 220 V
5 Kształt przebiegu sinus: Sinusoida modulowana
6 Czas podtrzymania przy 50% obciąŜeniu 31,6 min
7 Czas podtrzymania przy 100% obciąŜeniu 9,1 min
8 Czas przełączania 4 ms
9 Sygnalizacja pracy Diody LED
10 Interfejs USB
11 Ilość gniazd wyjściowych 4 szt.
12 Wysokość w szafie przemysłowej 2U
13 Wysokość nie większa niŜ 89 mm
14 Szerokość nie większa niŜ 438 mm
15 Głębokość nie większa niŜ 457 mm
16 Waga max 29 kg
17 Okres gwarancji co najmniej 3 lata

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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Załącznik nr 2H 

Pieczęć Firmowa

Zestawienie asortymentu - wycena
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 Krzesło drewniane opisane w pozycji 1
załącznika 2 A

szt 8

2 Taboret obrotowy opisany w pozycji 2
załącznika 2 A

szt 8

3 Krzesło obrotowe opisane w pozycji 3
załącznika 2 A

szt 4

4 Krzesło obrotowe opisane w pozycji 4
załącznika 2 A

szt 1

5 Fotel wypoczynkowy opisany w
pozycji 5 załącznika 2 A

szt 4

6 Fotel wypoczynkowy opisany w pozycji
6  załącznika 2 A

szt 2

7 Krzesło opisane w pozycji  7 załącznika
2 A

szt 6

8 Fotel  gabinetowy  opisany  w
pozycji  8 załącznika 2 A

szt 1

9 Krzesła do poczekalni opisane w
pozycji 9 załącznika 2 A

kpl 2

10 Krzesła do poczekalni opisane w
pozycji 10 załącznika 2 A

kpl 3

11 Wieszak ubraniowy opisany w pozycji
11 załącznika 2 A

szt 3

12 Zestaw do sprzątania opisany  w
pozycji 12 załącznika 2 A

szt 1

13 Pomocnik pod laptopa opisany w
pozycji 13 załącznika 2 A

szt 2

14 Półka naścienna otwarta opisana w
pozycji 14 załącznika 2 A

szt 6

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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15 Stół do pom. socjalnego opisany w
pozycji 15 załącznika 2 A

szt 1

16 Stolik okolicznościowy opisany w
pozycji 16 załącznika 2 A

szt 3

17 Lada rejestracji i obsługi pacjentów
opisana w pozycji 17 załącznika 2 A

kpl 1

18 Szafka ubraniowa opisana w pozycji
18 załącznika 2 A

szt 5

19 Szafka ubraniowa opisana w pozycji
19  załącznika 2 A

szt 18

20 Szafy aktowo – ubraniowe opisana w
pozycji 20 załącznika 2 A

szt 1

21 Zabudowa meblowa opisana w
pozycji 21 załącznika 2 A

kpl 1

22 Biurko opisane w pozycji 22
załącznika 2 A

szt 2

23 Ławka opisana w pozycji 23 załącznika
2 A

szt 3

24 Zabudowa gabinetu opisana w pozycji
24 załącznika 2 A

kpl 1

25 Regał otwarty aktowy opisany w
pozycji 25 załącznika 2 A

szt 1

26 Regał otwarty aktowy opisany w
pozycji 26 załącznika 2 A

szt 1

27 Biurko komputerowe opisane w
pozycji 27 załącznika 2 A

szt 1

28 Regał z półkami opisany w pozycji  28
załącznika 2 A

szt 1

29 Kontenerek opisany w pozycji 29
załącznika 2 A

szt 1

30 Krzesło opisane w pozycji 30
załącznika 2 A

szt 2

31 Verticale w jasnych pastelowych
kolorach o wym: 200x202opisane w
pozycji 31 załącznika 2 A

szt 5

32 Verticale w jasnych pastelowych
kolorach o wym:200x204opisane w
pozycji 32 załącznika 2 A

szt 4

33 Verticale w jasnych pastelowych
kolorach o wym:140x203 opisane w

szt 2

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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pozycji 33 załącznika 2 A

34 Verticale w jasnych pastelowych
kolorach o wym:200x203 opisane w
pozycji 34  załącznika 2 A

szt 8

35 Folia okienna mleczna o wym:
72x43 opisana w pozycji 35 załącznika
2 A

12

36 Folia okienna mleczna o wym:83x91
opisana w pozycji 36 załącznika 2 A

1

37 Folia okienna mleczna o wym:38x91
opisana w pozycji 37 załącznika 2 A 

1

38 Folia okienna mleczna o wym:89x93
opisana w pozycji 38 załącznika 2 A  

2

39 Folia okienna mleczna o
wym:29x193 opisana w pozycji 39
załącznika 2 A

1

40 Folia okienna mleczna o
wym:31x193 opisana w pozycji 40
załącznika 2 A

1

41 śaluzje o wym: 126x178 opisane w
pozycji 41 załącznika 2 A

2

Przychodnia Specjalistyczna

42 Krzesło obrotowe opisane w pozycji
42 załącznika 2 A

szt 3

43 Fotel wypoczynkowy opisany w
pozycji 43 załącznika 2 A

szt 2

44 Fotel wypoczynkowy opisany w pozycji
44 załącznika 2 A 

szt 2

45 Krzesło opisane w pozycji 45
załącznika 2 A

szt 6

46 Fotel  gabinetowy  opisany  w
pozycji 46 załącznika 2 A

szt 1

47 Krzesło dla pacjentów opisane w
pozycji 47 załącznika 2 A

szt 10

48 Krzesła do poczekalni opisane w
pozycji 48 załącznika 2 A

kpl 11

49 Tablica magnetyczna opisana w
pozycji 49 załącznika 2 A

szt 1

50 Wieszak ubraniowy opisany w pozycji
50 załącznika 2 A     

szt 13

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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51 Biurko opisane w pozycji 51 załącznika
2 A

szt 11

52 Biurko opisane w pozycji 52 załącznika
2 A

szt 3

53 Kontenerki opisane w pozycji 53
załącznika 2 A

szt 14

54 Stół do pom. socjalnego opisany w
pozycji 54 załącznika 2 A

szt 1

55 Stolik okolicznościowy opisany w
pozycji 55 załącznika 2 A

szt 1

56 Lada rejestracji i obsługi pacjentów
opisana w pozycji 56 załącznika 2 A

kpl 1

57 Szafy aktowo-ubraniowe opisane w
pozycji 57 załącznika 2 A

szt 6

58 Zabudowa meblowa pomieszczenia
socjalnego opisana w pozycji 58
załącznika 2 A

kpl 1

59 Zestaw dziecinny - stolik i 4
krzesełka opisany w pozycji 59
załącznika 2 A

kpl 3

60 Regał na zabawki opisany
w pozycji 60 załącznika 2 A

szt 3

61 Komoda na pomoce edukacyjne
opisana w pozycji 61 załącznika 2 A

szt 3

62 Stolik do sali terapeutycznej opisany w
pozycji 62 załącznika 2 A

szt 1

63 Stolik na materiały informacyjne
opisany w pozycji 63 załącznika 2 A

szt 1

64 Szafy ubraniowe opisane w pozycji 64
załącznika 2 A

kpl 1

65 Verticale o wym:200x201opisane w
pozycji 65 załącznika 2 A  

szt 10

66 Verticale o wym:200x200 opisane w
pozycji 66 załącznika 2 A

szt 2

67 Verticale o wym: 200x202 opisane w
pozycji 67 załącznika 2 A

szt 1

Zamówienia publiczne

68 Krzesło obrotowe opisane w pozycji
68 załącznika 2 A

szt 2

DN+DL+Sekretariat+ sala konferencyjna

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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69 Fotel wypoczynkowy opisany w
pozycji 69 załącznika 2 A

szt 2

70 Fotel  gabinetowy  opisany  w
pozycji 70 załącznika 2 A

szt 1

71 Fotel  gabinetowy  opisany  w
pozycji 71 załącznika 2 A

szt 2

72 Zabudowa gabinetu opisana w
pozycji 72 załącznika 2 A

kpl 1

73 Zabudowa sekretariatu opisana w
pozycji 73 załącznika 2 A

kpl 1

74 Stolik okolicznościowy opisany w
pozycji 74 załącznika 2 A

szt 1

75 Verticale o wym: 200x202 opisane w
pozycji 75 załącznika 2 A

szt 5

76 Verticale o wym: 200x203 opisane w
pozycji 76 załącznika 2 A

szt 1

77 Verticale o wym: 315x295 opisane w
pozycji 77 załącznika 2 A

szt 1

78 Verticale o wym: 306x295opisane w
pozycji 78 załącznika 2 A

szt 1

79 Verticale o wym: 140x202 opisane w
pozycji 79 załącznika 2 A

szt 1

Główny księgowy

80 Fotel  gabinetowy  opisany  w
pozycji 80 załącznika 2 A

szt 1

81 Zabudowa gabinetu opisana w pozycji
81 załącznika 2 A

kpl 1

82 Verticale o wym: 200x202 opisane
w pozycji 82 załącznika 2A 

szt 1

SZATNIA

83 Wieszak szatniowy opisany w pozycji
83 załącznika 2A   

szt 10

SPRZĘT KOMPUTEROWY

84 Zestawy komputerowe opisane w
załączniku 2B 

kpl 20

85 Drukarki opisane w załączniku 2C szt 18

86 Niszczarka opisane w załączniku 2D szt 1

87 Kopiarko-drukarka opisane w
załączniku 2E 

szt 1

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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88 Głośniki opisane w załączniku 2F szt 3

89 UPS opisany w załączniku2G szt 1

Razem xxxx

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

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika
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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 wystawiania faktur
VAT,  NIP: ................................., REGON: ....................

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1) dostawa wraz z montaŜem i uruchomieniem wyposaŜenia  i sprzętu  zwane dalej przedmiotem
zamówienia  w  asortymencie  i  ilości  zgodnej  z  załącznikiem nr  2  H  do  SIWZ o  parametrach
techniczno - uŜytkowych zgodnych z załącznikiem 2A-F 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
przedmiotu zamówienia  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 30 dni od daty zawarcia
umowy. 
2. Przez termin wykonania umowy rozumie się datę podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo
– odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania i uruchomienia sprzętu oraz montaŜu wyposaŜe-
nia będących przedmiotem zamówienia zgodnie z parametrami technicznymi i zaleceniami Zama-
wiającego. 
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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 odpowiedzialność za
dostawę  przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zamontowania sprzętu i wyposaŜenia nowego,
wolnego od wad, posiadającego świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski.
3. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności pomiędzy dostarczonym przedmiotem zamówienia,
a przedmiotem zamówienia stanowiącym ofertę postawi go do dyspozycji Wykonawcy, powiada-
miając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach oraz potwierdzi to przesłaniem proto-
kołu reklamacyjnego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 4 dni od otrzymania powiadomienia usunąć wady i
usterki lub wymienić sprzęt i wyposaŜenie 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, pod-
pisany 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  sprzętu  i  wyposaŜenia 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 w
ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zakupić przedmiot zamówienia będący 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.
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§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres wynikający z załączników 2A-H na dostarczony przed-
miot zamówienia.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo- odbiorczego.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania bezpłatnie, w okresie gwarancyjnym, nie-
zbędnych przeglądów i konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje  się do bezpłatnego usuwania wszystkich usterek i
wad jakie wystąpią w działaniu bądź eksploatacji przedmiotu zamówienia, a w razie nieskuteczno-
ści naprawy, wymiany  sprzętu i wyposaŜenia stanowiących przedmiotu umowy na nowe. W sto-
sunku do wyposaŜenia stanowiącego przedmiot umowy wykonawca zobowiązany jest do usuwania
usterek i wad tkwiących w tych rzeczach stanowiących przedmiot umowy, które ujawniły się w
trakcie eksploatacji. 
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 autoryzowanego ser-
wisu Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.
Uszkodzenia  przedmiotu  zamówienia,  spowodowane obsługą  niezgodną  z  instrukcją  uŜywania,
bądź  uszkodzenia mechaniczne wyposaŜenia spowodowane przez Zamawiającego nie podlegają
gwarancji.
6. Czynności naprawcze będą dokonywane na podstawie zgłoszenia składanego pisemnie, emailem
na adres................................., bądź faksem na nr ............................... przez upowaŜnionych pracow-
ników Zamawiającego.
7. Usunięcie zgłoszonych usterek i wad nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy usunięcie wad i usterek nie jest moŜliwe w terminie wskazanym w ust. 7 Wy-
konawca jest  zobowiązany do dostarczenia i uruchomienia odpowiedniego sprzętu lub wyposaŜe-
nia zastępczego. W przypadku gdy usunięcie wad i usterek nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia
ich zgłoszenia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany sprzętu lub wyposaŜenia na nowe, zgod-
ne z niniejszą umową.
9. Okres gwarancji poszczególnego sprzęt i wyposaŜenie ulega przedłuŜeniu o czas, w którym nie-
moŜliwe było ich uŜytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.
10. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu go do usunięcia wad i usterek, nie dopełni w terminie przewi-
dzianym w umowie obowiązku:

-wymiany sprzętu lub wyposaŜenia  na wolne od wad, 
-usunięcia wad i usterek w drodze naprawy,
-dostarczenia sprzętu lub wyposaŜenia zastępczego,

Zamawiający jest uprawniony do wykonania w/w obowiązków Wykonawcy na jego koszt i ryzyko,
zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie
umowy w następujących przypadkach  i wysokościach:
a) 10 % 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,

...........................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony na dostawę  pierwszego wyposaŜenia łącznika

SZNSPZOZ.N-ZP-372-39/10
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

43



c) 0,3% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 umowy za kaŜdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w usuwaniu wad i usterek lub wymianie sprzętu lub wyposaŜenia  na wolne na
zasadach wynikających 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  sprzętu lub wyposaŜenia  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

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.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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.

 § 14

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

§ 15

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

§ 16
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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
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przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  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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