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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz
przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Adres: Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: (032) 47 84 500
Numer faksu: (032) 47 84 506
Adres e-mail: szpital@wss2.pl
Strona internetowa: www.wss2.pl
2. TRYB UDZIENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej
„ustawą PZP”.
2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
2.3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy części zamiennych do sprzętu i
aparatury
medycznej
(BZP.38.382-1.17)
dla potrzeb
Wojewódzkiego
Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający
określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych
cech przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu
życia zgodnie z art. 91 ust. 2a ustawy PZP.
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 66 pakietów (części), tj.:
Pakiet 1 - Mankiety do pomiaru ciśnienia
Pakiet 2 - Czujniki do pulsoksymetru CARDIOCAP 5 firmy DATEX
Pakiet 3 - Czujniki do pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL
Pakiet 4 - Czujniki do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX
Pakiet 5 - Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I
Pakiet 6 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów OXYPLETH 515 B i C
firmy NOVAMETRIX
Pakiet 7 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO
Pakiet 8 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do monitora MP 30 firmy PHILIPS
Pakiet 9 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek
Pakiet 10 -Kable EKG 1
Pakiet 11 - Kable EKG 2 do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger
Pakiet 12 - Kable EKG do kardiomonitora M-3 firmy Philips
Pakiet 13 - Kable EKG 3
Pakiet 14 - Kable EKG 4
Pakiet 15 - Kable EKG 5
Pakiet 16 - Kable pacjenta do respiratora holtera Lifecardcf firmy Reynolds
Pakiet 17 - Kable pacjenta do rejestratora h12/x12 firmy mds
Pakiet 18 - Laryngoskopy i oprzyrzadowanie do laryngoskopów 1
Pakiet 19 - Sensory tlenowe do aparatury medycznej 1
Pakiet 20 - Sensory tlenowe do aparaturymedycznej 2
Pakiet 21 - Akcesoria do do inkubatora caleo firmy Draeger
Pakiet 22 - Akcesoria do inkubatora zamkniętego Gioraffe firmy GE Healthcare
Pakiet 23 - laryngoskopy i oprzyrzadowanie do laryngoskopów 2
Pakiet 24 - Akcesoria do respiratora Babylog 8000 firmy Draeger
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Pakiet 25 - Worki do żyweinia pozajelitowego
Pakiet 26 - Kable ekg 6
Pakiet 27 - sensory tlenowe do aparatury medycznej 3
Pakiet 28 - słuchawki lekarskie
Pakiet 29 - Czujniki do pulsoksymetru medel 7500 firmy Nonin
Pakiet 30 - Aparaty do manualnego pomiaru ciśnienia, stetoskopy pielęgniarskie, ciśnieniomierze
Pakiet 31 - Akcesoria kompatybilne z aparaturą firmy Drager
Pakiet 32 - Akcesoria do respiratora eVent Inspiration firmy AxMediTec
Pakiet 33 - Akcesoria do modułu Infinity Picco (pulsion) firmy Draeger
Pakiet 34 - Części zużywalne do monitora przezskórnego tpo2+ tpco2 do monitora Infinity Delta
firmy Draeger
Pakiet 35 - Manometry
Pakiet 36 - Części zamienne do inkubatora Giraffe firmy GE healthcare
Pakiet 37 - Części zamienne do inkuybatora REBE INCU I firmy Atom
Pakiet 38 - Materiały zyżywalne do stanowiska do resuscytacji noworodka model Sunflower firmy
Atom
Pakiet 39 - Akcesoria do ssaka
Pakiet 40 - Akcesoria doczujników do pomiaru Spo2 do pulksometru VS 800 oraz monitorów PM
8000 i MEC - 1200 firmy Mindray
Pakiet 41 - Kable ekg do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy Mindray
Pakiet 42 - Akcesoria do objętościowej pompy infuzyjnej AP31 firmy ascor
Pakiet 43 - Akcesoria do pulksometru Infinity delta firmy Draeger II
Pakiet 44 - Kable ekg 7
Pakiet 45 - Kable pacjenta do respiratora holtera Mortara
Pakiet 46 - Mankiet do ucisku sekwencyjnego
Pakiet 47 - Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
Pakiet 48 - Akcesoria do defibrylatora HeartStart XL
Pakiet 49 - Akcesoria do monitora Infinity Delta Draeger
Pakiet 50 - Czujniki do pulsoksymetru - typ Masimo
Pakiet 51- Kable do aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR Aspel
Pakiet 52 - Osprzęt do respirtora transportowego Oxylog 1000 firmy dreager
Pakiet 53 - Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 3000 firmy Dräger
Pakiet 54 - Czujniki do przepływu gazów i zastawki oddchowe dor respiratorów
Pakiet 55 - Bateria do videolaryngoskopu
Pakiet 56 - Elektrody, przewody I
Pakiet 57 - aquavibronum
Pakiet 58 - Części do pompy endoskopowej Stryker
Pakiet 59 - Uszczelki do endoskopu firmy Wolf
Pakiet 60 - Części do aparatów do mierzenia ciśnienia
Pakiet 61 - Stacja uzdatniania wody Medys 20 HPUV6
Pakiet 62 - Części i akcesoria do aparatu EMG
Pakiet 63 - Części do aparatów do hemodializy Fresenius
Pakiet 64 - Elektrody grzybkowe
Pakiet 65 - Elektrody, przewody II
Pakiet 66 – Elektrody, przewody III
3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne
3.5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego
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pakietu na poszczególne pozycje.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 7.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie
produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie producentów produktów i ich nazw
handlowych lub numerów katalogowych.
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie „Producent i nazwa
handlowa, Producent i nr katalogowy” - w przypadku, gdy numer katalogowy nie
jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną
identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowany do zamówień
w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.
3.10. Oferowane produkty muszą posiadać aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
UWAGA: W Formularzu asortymentowo - cenowym w kolumnie „Nazwa i nr dokumentu
dopuszczającego do obrotu” - w przypadku asortymentu niewymagającego takiego
dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku
braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu.
3.11. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:
a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami oraz mieć umieszczony znak CE oraz nr serii (dotyczy wszystkich pakietów),
b) wyroby muszą mieć określony termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to
możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeśli dotyczy) w
sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny;
c) termin ważności wyrobów nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do
Zamawiającego (dotyczy pakietów nr: 18 (pozycja 2), 24 (pozycja 3,4,6,7,8,10), 25, 34, 36,
37, 38 (pozycja 1), 42, 43 (pozycja 1, 2), 46 (pozycja 1), 47 (pozycja 2), 49 (pozycja 3), 50
9pozycja 1-3), 55.
d) termin gwarancji wyrobów minimum 6 miesięcy (dotyczy pakietów nr: 1-17, 18 (1, 3-10),
19-23, 24 (pozycja 1,2,5,9), 26-33, 35, 38 (pozycja 2), 39-41, 43 (pozycja 3-5), 44-45, 47
(pozycja 1-3), 48, 49 (pozycja 1-2), 50 (pozycja 4), 51-65,
e) dostawy wyrobów wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na
koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn elektroniki medycznej Zamawiającego w
opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających
warunkom transportu, odbioru i przechowywania (wszystkie pakiety),
f) wyroby muszą być zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim,
zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla
bezpośredniego użytkownika (dotyczy wszystkich pakietów).
3.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej ilości/wartości umowy
bez konsekwencji finansowych.
3.13. Wykonawca dostarcza instrukcje obsługi, czyszczenia, dezynfekcji, konserwacji, pakowania,
sterylizacji (w przypadku wyrobów określonych w pkt 3.11. d) przy pierwszej dostawie
danego asortymentu oraz dostarcza w czasie trwania umowy te instrukcje, w których treści
nastąpiły zmiany
4.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
od 31.03.2017 r. – 30.03.2019 r. lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z
Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy) – dotyczy wszystkich pakietów.
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5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWNIA
5.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust
1b ustawy PZP.
5.2.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na postawie art. 24 ust 1 ustawy PZP.
5.3.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw do wykluczenia;
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazana za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art.181-188, art.. 189a, art. 218-221, art.. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (DZ. U.
poz 553, z poen. Zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnai 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(DZ. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 199 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo o którym mowa w rozdziale 5.3. ppkt 2) SIWZ,
4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłąt lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania u dzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
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zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002
r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 18744 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184,
1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5.4.
Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w pkt 5.3.2) lit. a)-c) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której mowa
w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit a)-c) SIWZ,
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;
2) w przypadkach o których mowa:
a) w pkt 5.3.2) lit d) i 5.3.3) SIWZ, gdy osoba o której w tych przepisach, została skazana za
przestępstwo wymienione w pkt 5.3.2) lit d) SIWZ,
b) w pkt 5.3.4) SIWZ,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) W przypadkach o których mowa w pkt 5.3.7) i 5.3.9) SIWZ jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.10) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zmówienie publiczne;
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 5.3.11) SIWZ, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5.5.

5.6.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13) i 14) oraz 16)20) ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku
okres obowiązywanie tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i

6

(BZP.38.382-1.17)

5.7.

5.8.

szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 5.5 SIWZ.
W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy PZP, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

6.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU
ORAZ
BRAK
PODSTAW
WYKLUCZENIA
6.1.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) Oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ oraz załączniku nr 4
do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej SIWZ skalda każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.
6.2.

6.3.

Do oferty w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP należy złożyć:
a) prospekty, katalogi producenta, ulotki w jeżyku polskim dotyczące wszystkich
zaoferowanych pozycji w pakiecie (należy opisać nr pakietu i pozycji) – potwierdzające
wymagane przez zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony
materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz
zaszczyć (np. zakreślaczem) w materiałach informacyjnych, gdzie znajduje się
potwierdzenie wymaganego parametru.
b) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie
prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w
placówkach ochrony zdrowia RP – według załącznika nr 6.
Na podstawie art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z podstępowania:
a) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od dnia ukazania się
informacji z sesji otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego. W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca
może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, oświadczenie to składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.4.

6.5.

6.6.

W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zadać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1. lit. a) niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Forma składanych dokumentów:
a) Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu wskazanym w pkt. 6.4 niniejszej
SIWZ, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp oraz dotyczące
Podwykonawców składane są w oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa
w ppkt. a) składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, lub Podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony
za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
e) Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
f) Wymogi w zakresie formy składanych dokumentów dotyczą również dokumentów
uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
g) Złożone dokumenty w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez odpowiedni
podmiot za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1.
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy;
2) Oświadczenia wymienione w pkt. 6.1. lit a) niniejszej SIWZ tj.: załącznik nr 3 i nr 4
do SIWZ – dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega
na zdolnościach lub sytuacji określonych w art. 22a Ustawy Pzp.
3) Wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
stanowiący wartości realizacji zadania.
4) Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 7.3. niniejszej SIWZ
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7.2.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,
tj. zgodnie z wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego, umową spółki cywilnej, a w
przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem art. 230 kodeksu
spółek handlowych.
7.3.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
7.4.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7.5.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego Wykonawcę.
7.6.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7.7.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7.8.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami,
a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
7.9.
Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Oferta na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej” (BZP.38.382-1. 17)
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 20.01.2017 r. godz. 10:30”
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
7.11.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem
„TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych,
jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
7.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
7.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 8. niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

8. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
8.1.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców.
8.2.
W przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy, umowę można
dołączyć do oferty.
8.3.
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie
odpowiedzialność za realizację zamówienia.
9. PODWYKONAWCY
9.1.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez Wykonawcę.
9.2.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. W takich
okolicznościach Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę:
a) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) firm Podwykonawców.
9.3.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasobach
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust. 2
Ustawy Pzp).
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9.4.

Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny
ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania, o których
mowa w rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
10.2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem asortymentowo - cenowym
(Załącznik nr 1 do SIWZ).
10.3. W Formularzu asortymentowo - cenowym Wykonawca zobowiązany jest do:
- podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu
tabeli);
- podania ceny jednostkowej netto wraz z ilościami danej pozycji;
- wyliczenia i podania wartości netto uwzględniającej odpowiednio liczbę sztuk,
opakowań, itp;
- podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] - dla danej pozycji w pakiecie;
- wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez
doliczenie wartości podatku VAT do wartości netto;
- wyliczenia i podania cen netto i brutto oferty poprzez zsumowanie wartości netto
i brutto danej pozycji (wiersza) tabeli i umieszczenie sumy w pozycji „Razem”.
10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy
określonym w niniejszej SIWZ.
Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku
(zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy
zaokrąglić w górę).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 c ustawy Pzp w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust.
1 pkt. 4 ww. ustawy, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższa ceną dolicza się podatek
od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
przepisami.

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
11.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zgodnie z następującym kryterium:
„Łączna cena ofertowa brutto” – C
11.2.

Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
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Kryterium

Łączna cena
ofertowa brutto
RAZEM
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Waga
[%]

Liczba
punktów

100%

100

100%

100

Sposób oceny wg wzoru
Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona
według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
12.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
12.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
12.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A
TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI
13.1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub drogą
elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych
w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania
o którym mowa e art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp) dl których Prawodawca przewidział wyłącznie
formę pisemną.
13.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
13.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
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pisemnie winny być składane na adres podane w rozdz. 1. niniejszego SIWZ.
13.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@wss2.pl, a faksem na nr (032) 47
84 549.
13.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
13.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
13.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert (tj. 16.01.2017 r.),
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
13.8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa pkt 13.7. niniejszej SIWZ.
13.9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
13.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
13.11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Magdalena Kozak - Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 561
Marta Stęchły – Referent d/s Zamówień Publicznych
Tel.: (032) 47 84 548
13.12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w
szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1,
na I piętrze, do dnia 20.01.2017 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.
15.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
15.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ppkt. 15.1. niniejszej SIWZ zostanie odrzucona
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy PZP.
15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A
21) w dniu 20.01.2017 r., o godzinie 10:30.
15.5. Otwarcie ofert jest jawne.
15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
15.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.wss2.com
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
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c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
16.1. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą, Zamawiający prześle umowę do
Wykonawcy drogą elektroniczną, a Wykonawca odeśle dwa jednobrzmiące egzemplarze
podpisanej przez siebie umowy wraz z załącznikami w wersji papierowej na adres
Zamawiającego. Następnie Zamawiający podpisze umowę i odeśle jeden z egzemplarzy na
adres Wykonawcy lub Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania przedmiotowej
umowy w siedzibie Zamawiającego.
16.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony
umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania
każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
16.3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
16.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
16.5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że
zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

WYKONANIA

18. ISTOTNE DLA STORN POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCIE ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
19.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
19.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdzono przez Komisję przetargową pod względem merytorycznym w dniu ……….2017 r.
Komisja przetargowa:
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Przewodniczący
Magdalena Kozak

…………………………………………………

Sekretarz:
Marta Stęchły

…………………………………………………

Członek
Eugeniusz Klapuch

…………………………………………………….

Członek:
Agnieszka Wiktor

……………………………………………………..

Członek:
Iwona Dąbrowska

……………………………………………………...

Zatwierdziła:
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju dnia …….01.2017
r.

……………………………………………………
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1. 17

Pakiet 1 - Mankiety do pomiaru ciśnienia

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia,
standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35cm
lub 25-35 cm kompatybilny z kardiomonitorem
PM 8000, MEC 1200 firmy MINDRAY,
Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia,
standardowy dla dorosłych w rozmiarze > 35 cm ,
kompatybilny
z kardiomonitorem MEC - 1200 , PM 8000 firmy
MINDRAY,
Mankiet do automatycznego pomiaru ciśnienia,
standardowy dla dorosłych w rozmiarze 23-35 cm,
kompatybilny
z kardiomonitorami MP 30 i M 3 firmy PHILIPS
Razem

J.m.

Ilość

szt.

20

szt.

5

szt.

6

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382-1. 17

Pakiet 2 - Czujniki do pulsoksymetru CARDIOCAP 5 firmy DATEX

Lp.

1.

Nazwa towaru

Czujnik pulsoksymetru do monitora
CARDIOCAP 5 firmy DATEX,
w komplecie z klipsem na palec dla dorosłych i
przedłużką 2-3m lub 3,3 m. (klips
i kabel rozłącznie)
Razem

J.m.

Ilość

kpl.

1

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 3 - Czujniki do pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Czujnik do pulsoksymetru 2100 firmy DOLPHIN
MEDICAL, w komplecie
kpl.
1
z klipsem na palec, z kablem głównym
Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL
2150: klips na palec dla dorosłych w komplecie z
2.
kpl.
3
kablem przedłużką (klips i kabel rozłącznie)
Czujnik z połączeniem do kabla.
Czujnik do pulsoksymetru DOLPHIN MEDICAL
2100 miękki silikonowy klips na palec dla
3.
kpl.
2
dorosłych
Czujnik z połączeniem do kabla.
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
1.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38. BZP.38.382-1. 17
Pakiet 4 - Czujniki do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Czujnik do pulsoksymetru OXYPLETH - model
520A firmy NOVAMETRIX,
1. w komplecie z klipsem na palec
kpl.
4
i przedłużką 2-3m lub 3,3 m klips i przedłużka
rozłącznie)
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 5 - Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I

Lp.

J.m.

Ilość

kpl.

10

Szt.

6

szt.

10

4.

Czujnik pulsoksymetru dla dorosłych,
wielokrotnego użytku, typ MASIMO,
technologia LNCS, miękki klips na palec,
kompatybilny z przewodem pośrednim – poz. 5
oraz modułem SpO2 MASIMO SMARTpod X8
RI 20

szt

10

5

Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru MASIMO LNCS, dł. 3 m,
kompatybilny z czujnikami w poz. 2,3, nr kat.
MS17522 lub równoważny

szt

12

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Czujnik pulsoksymetru wielokrotnego użytku
dla dorosłych, klips na palec, typ czujnika
NELCOR, kompatybilny z przewodem
pośrednim z poz. 2 nr katalogowy 7262764 lub
równoważny
Przewód pośredni (przedłużacz) do czujnika
pulsoksymetru NELCOR, dł. 2 m, kompatybilny
z czujnikami w poz. 1, nr kat. 3375834 lub
równoważny
Czujnik pulsoksymetru dla dorosłych,
wielokrotnego użytku, typ MASIMO,
technologia LNCS, klips na palec, kompatybilny
z przewodem pośrednim – poz. 5 oraz
modułem SpO2 MASIMO SMARTpod X8 RI 20

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

20

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

6

7

8

Czujnik pulsoksymetru wielokrotnego użytku
dla dorosłych, typ MASIMO, technologia
LNOP, klips na palec, kompatybilny z
przewodem pośrednim z poz. nr 7, nr kat.
7270312 lub równoważny
Czujnik pulsoksymetru wielokrotnego użytku
dla dorosłych, typ MASIMO, technologia
LNOP, klips na ucho, kompatybilny z
przewodem pośrednim z poz. nr 8, nr kat
7497006 lub równoważny
Kabel pośredni pulsoksymetru MASIMIO
LNOP, kompatybilny z czujnikiem w poz. 6, nr
kat MS13926 lub równoważne

szt

40

szt

6

szt.

12

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 6 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetrów OXYPLETH 515 B i C firmy NOVAMETRIX
2

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetrów OXYPLETH
1.
szt.
1
2
515B i C firmy NOVAMETRIX
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 7 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO
2

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9 firmy
1.
szt.
3
2
MASIMO
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru RAD9 firmy
2.
szt.
5
2
MASIMO
Wielorazowy czujnik saturacji Rainbow – Masimo
3. SET DCI – dc 12 do pomiaru min. SpCO oraz Sp
szt.
2
Med. do pulsoksymetru RADICAL - 7
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 8 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO do monitora MP 30 firmy PHILIPS
2

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Czujnik dla dorosłych wielorazowego użytku klips
na palec do pomiaru SpO kompatybilnego z
2
1.
szt.
10
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, dla dorosłych,
technologia Philips
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 9 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190 firmy Biameditek
2

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190 firmy
1.
szt.
2
2
Biameditek
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru NPB 190 firmy
2.
szt.
3
2
Biameditek
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 10 - Kable EKG 1

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
monitorem MP 30 firmy PHILIPS, kabel główny +
1.
szt.
10
odprowadzenia
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 11 - Kable EKG 2 do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Przewód główny wielofunkcyjny (EKG, SpO2,
Temp.) połączenie z kablem Ekg 5 – pinowe, pin
podwójny,
dł. 2,5m - 3m
Nr katalogowy: 3368391 lub równoważne

szt.

10

2.

Przewód główny wielofunkcyjny
(EKG, SpO2, Temp.), połączenie
z kablem EKG 6- pinowe, pin pojedynczy, dł. 2,5m
- 3m
Nr katalogowy: MS20093 lub równoważne

szt.

6

3.

Kabel EKG, 3 – odprowadzeniowy, złącze z
przewodem głównym 5 – pinowe, pin podwójny.
Nr katalogowy MP 03411 lub równoważne

szt.

25

4.

Kabel EKG 3 - odprowadzeniowy, złącze z
przewodem głównym 6 – pinowe, pin pojedynczy
Nr katalogowy MP03401 lub równoważne

szt.

16

5.

Kabel połączeniowy pomiędzy analizatorem
gazów SCIO,
a monitorem Infinity Delta firmy Dräger

szt.

4

6.

Kabel EKG 6- odprowadzeniowy, złącze z
przewodem głównym – 6-cio pinowe, pin

szt.

1

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

27

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
pojedynczy
Kabel EKG 5- odprowadzeniowy 5 żyłowy, złącze
z przewodem głównym 6-pinowe, pin pojedynczy
szt.
2
Nr katalogowy: MP 03403 lub równoważny
Kabel EKG 5- żyłowy, złącze z przewodem
8. główym 5-pinowe, pin podwójny
szt.
1
Nr katalogowy: MP 03413 lub równoważne
Adapter do połączenia przewodu EKG 19. pinowego, z modułem MultiMED 5
szt.
1
Nr katalogowy: MS 14679 lub równoważny
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
7.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17
(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 12 - Kable EKG do kardiomonitora M - 3 firmy PHILIPS

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Przewód główny do kabla EKG pięciożyłowego
szt.
10
kompatybilnego
z kardiomonitorem M - 3 firmy PHILIPS
Przewód pacjenta do kabla EKG pięciożyłowego
kompatybilnego
2.
kpl.
8
z kardiomonitorem M - 3 firmy PHILIPS
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
1.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 13 - Kable EKG 3

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel EKG do aparatu AsCard firmy APEL
Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk
szt.
6
Mr.red, Mr Blue, B 56
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
1.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17

Pakiet 14 - Kable EKG 4

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel EKG do aparatu CARDIOVIT AT - 1 firmy
SCHILLER
szt.
1
Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
1.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 15 - Kable EKG 5

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Kabel EKG do aparatu M - Trace firmy M4Medical
Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk

szt.

2

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 16 - Kable pacjenta do rejestratora holtera LIFECARDCF firmy REYNOLDS

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Kabel pacjenta do rejestratora holtera
LIFECARDCF (krótki), trój odprowadzeniowy
1.
kpl.
8
firmy REYNOLDS
Typ zakończenia po stronie pacjenta: zatrzask
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 17 - Kable pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy MDS

Lp.

1.

Nazwa towaru

Kabel pacjenta do rejestratora H12 / X12 firmy
MDS

J.m.

Ilość

kpl.

8

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

34

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 18 - Laryngoskopy i oprzyrządowanie do laryngoskopów 1

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Laryngoskop z oświetleniem
światłowodowym dla dorosłych
w komplecie z trzema łyżkami.
Rękojeść z oświetleniem
bateryjnym na baterie R14,
chropowata wykonana ze stali
nierdzewnej. Łyżki typu
McINTOSH: nr 2,3,4. Komplet w
standarcie ISO 7376-3 (zielony
standard zamka). Zintegrowany
na stałe światłowód. Możliwość
sterylizacji laryngoskopu w
autoklawie
Łyżka jednorazowego użytku do
laryngoskopów
światłowodowych typu
Macintosh kompatybilna ze
wszystkimi rękojeściami w
standardzie ISO 7376-3 (zielony
standard zamka)
Stalowe łyżki wielorazowego
użytku typu Mackintosh do
laryngoskopu standardowego

Rozmiar

J.m.

Ilość

kpl.

5

3

szt.

2200

4

szt.

8

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

35

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

4.

Żarówki do laryngoskopu
standardowego

5.

Łyżka do laryngoskopu
światłowodowa Miller

6.
7.
8.

9.

10.

szt.

10

00
0
1
2

szt.
szt.
szt.
szt.

5
7
5
2

Kleszczyki Magilla dla dorosłych

20 cm

szt.

5

Kleszczyki Magilla dla dzieci

16 cm

szt.

5

szt.

16

szt.

10

szt.

3

Żarówka do laryngoskopu
światłowodowego
Stalowa łyżka wielorazowego
użytku do laryngoskopu
światłowodowego typu
McINTOSH, kompatybilna ze
wszystkimi rękojeściami w
standardzie ISO 7376-3 (zielony
standard zamka)
Rękojeść pediatryczna (AA) ze
stali nierdzewnej do łopatek
Miller, kompatybilne z pozycją nr
5 z wymiennym światłowodem,.
R rękojeść zasilana przez
wymienne baterie.

Rozm.3, 4 w
zal. od
potrzeb

RAZEM:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 19 - Sensory tlenowe do aparatury medycznej 1

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Sensor tlenowy do respiratora
2
szt.
E-Vente Inspiration firmy AxMediTec
Sensor tlenowy do respiratora Galileo Gold firmy
2.
szt.
4
Hamilton
Sensor tlenowy do respiratora Infante Flove
3.
szt.
4
Advance i SIPAP firmy Viasys
Sensor tlenowy do respiratora Stephanie firmy
4.
szt.
1
Stephan
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu
1.

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 20 - Sensory tlenowe do aparatury medycznej 2

Lp.

1.

Nazwa towaru

Sensor tlenowy do:
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius GS,
- aparatu do znieczulenia ogólnego Fabius Tiro,
- respiratora Evita Dura 2,
- respiratora Evita XL,
- respiratora Babylog 8000
firmy Dräger ORYGINAŁ

J.m.

Ilość

szt.

80

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 21 - Akcesoria do Inkubatora Caleo firmy Dräger

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

1.
2.

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Przepust gumowy pojedynczy/mały
szt.
50
Przepust gumowy pojedynczy/duży
szt.
200
Uszczelka O-ring rury podłączeniowej
3.
szt.
10
doprowadzeń wody
4. Uszczelka otworu do żywienia
szt.
1
5. Materacyk
szt.
2
6. Korek nawilżacza Caleo
szt.
50
7. Filtr powietrza Caleo, a’20 szt.
op.
5
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 22 - Akcesoria do inkubatora zamkniętego Giraffe firmy GE Healthcare

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa towaru

Duży pierścień uszczelniający centralnego wlotu
przewodów
Mały pierścień uszczelniający centralnego wlotu
przewodów
Pojemnik nawilżacza

J.m.

Ilość

szt.

1

szt.

2

szt.

1

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 23 - Laryngoskopy i oprzyrządowanie do laryngoskopów 2

Lp.

Nazwa towaru

1.

Laryngoskop do trudnych
intubacji typu McCoy z
oświetleniem światłowodowym,
zintegrowany na stałe
światłowód. Łyżka w rozm. 3,5
lub zamiennie 2 łyżki w rozm 3 i
4, z ruchomą końcówka. Rękojeść
z oświetleniem bateryjnym na
baterie R14, chropowata
wykonana ze stali nierdzewnej.
Komplet w standardzie ISO 73763 (zielony standard zamka).
Możliwość sterylizacji
laryngoskopu w autoklawie. W
zestawie zapasowa żarówka.

2

Łyżka do laryngoskopu McCoy z
ruchomą końcówką
wielorazowego użytku,
wykonana ze stali nierdzewnej.
Zintegrowany na stałe
światłowód. Kompatybilna ze
wszystkimi rekojeściami w
standardzie ISO 7376 (zielony
standard zamka). Możliwość
sterylizacji w autoklawie.

J.m.

Rozm. 3,5
lub
zamiennie 2
łyżki w
rozm. 3 i 4 w
zależności
od potrzeb

Ilość

szt.

1

szt.

8

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

41

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę
wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 24 - Akcesoria do respiratora BABYLOG 8000 firmy Dräger

Lp.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Nazwa towaru

Neonatologiczny czujnik przepływu
o kształcie Y, z polysulfonu (PSU), podlegający
dezynfekcji i sterylizacji
Neonatologiczny czujnik przepływu, kształt
prosty, podlegający dezynfekcji i sterylizacji
Wkład do neonatologicznego czujnika
przepływu Y kształtnego, podlegający
dezynfekcji i sterylizacji, w 1 op. – 5 szt
Ślepa zatyczka do neonatologicznego czujnika
przepływu Y kształtnego przy n-CPAP
Babylog 8000
Kabel czujnika przepływu łączący
Dragerowskie czujniki przepływu
z Babylog 8000
Jednorazowy, niskoszumowy łącznik nosowy
CPAP, w 1 op. 20 szr. Rozmiar S, M, L wg
potrzeb zamawiającego
Maski noworodkowe,
S (small)
silikonowe kompatybilne z
M (medium)
łącznikiem nosowym CPAP,
a’10 szt.
L (large)
Jednorazowe czapeczki Baby
Flow, wykonane z 95% oraz z
5% elastanu, w 1 op. – 5 szt

XS
S
M
L
XL

J.m.

Ilość

szt.

50

szt.

10

op

60

szt.

10

szt.

10

op

5

op.

20
(w
zależności
od potrzeb)

op

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

100
(w
zależności
od potrzeb)

43

VAT
[%]

Wartość
brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
XXL
20
9.

Nebulizator do Babylog 8000 z szybkozłączem

szt.

10.

Kaniula BabyFlow jednorazowego użytku,
noworodkowe, silikonowe kompatybilne z
łącznikiem nosowym CPAP a’10 szt.
Rozmiar: XS, S, M, L, XL,

Op.

20
(w
zależności
od potrzeb)

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 25 - Worki do żywienia pozajelitowego

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Worek z tworzywa EVA (octan etylo - winylowy), o
objętości 250ml do żywienia pozajelitowego dla
noworodków z trzema portami do napełniania, do
dostrzykiwania dodatków, do infuzji

szt.

10

2.

Worek z tworzywa EVA (octan etylo - winylowy), o
objętości 500ml do żywienia pozajelitowego dla
noworodków z trzema portami do napełniania, do
dostrzykiwania dodatków, do infuzji

szt.

3.

Worek z tworzywa EVA (octan etylo - winylowy), o
objętości 1 000ml do żywienia pozajelitowego dla
noworodków z trzema portami do napełniania, do
dostrzykiwania dodatków, do infuzji

szt.

50

4.

Biureta o objętości 150ml, z czterema przewodami,
kompatybilna (samodzielnie lub za pomocą
łącznika) z oferowanymi workami 250ml, 500ml i
1 000 ml

szt.

100

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

50

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 26 - Kable EKG 6

Lp.

1.

2.

Nazwa towaru

Kabel EKG trójżyłowy do monitora firmy DATEX
model: CardioCap „ CG-CS-CO2, kabel główny o
długości 3,6 m + odprowadzenia o dł. 130 cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Kabel EKG trójżyłowy do monitora Dash 3000,
kabel główny o dł. 3,6 m + odprowadzenia o dł.
130cm.
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra

J.m.

Ilość

szt.

2

szt.

1

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 27 - Sensory tlenowe do aparatury medycznej 3

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Sensor tlenowy do aparatu do znieczulenia
ogólnego Excell 210 firmy Ohmeda.
Typ respiratora przy aparacie 7000.

szt.

2

2.

Sensor tlenowy do inkubatora zamkniętego
Giraffe firmy GE Healthcare

szt.

6

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 28 – Słuchawki lekarskie

Lp.

1.

Nazwa towaru

Neonatologiczne słuchawki z podwójną obracaną
głowicą, wykonaną ze stali nierdzewnej,
membrana przyjazna dla pacjenta, ciepła, stabilna
obwódka,
pojedyncze światło przewodu, wygodne
samouszczelniające oliwki. Sprężyna dociskająca
znajduje się wewnątrz drenu ułatwiając tym
samym dezynfekcję.
W zestawie para dodatkowych miękkich i
twardych oliwek, zapasowa membrana oraz
identyfikator.
- Membrana o średnicy 28mm, lejek 22mm,
Długość przewodu od 61 cm

J.m.

Ilość

szt.

20

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 29 – Czujniki do pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN

Lp.

1.

2.

Nazwa towaru

Czujnik do pomiaru pulsoksymetrii
z kablem i krótkim przewodem/przedłużką i
adaptera/ przedłużką min. 2 m do pulsoksymetru
model 7500 firmy NONIN, klips na palec dla
dorosłych
Miękki czujnik do pomiaru pulsoksymetrii z
kablem i krótkim przewodem przedłużą i
adaptera / przedłużką min. 2 m, do
pulsoksymetru model 7500 firmy NONIN, miękki
klips na palec dla dorosłych

J.m.

Ilość

szt.

5

szt.

2

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
•

w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę
wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy

(Pieczęć Wykonawcy)

Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17
Pakiet 30 – Aparaty do manualnego pomiaru ciśnienia, stetoskopy pielęgniarskie, ciśnieniomierze

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Uniwersalny stetoskop pielęgniarski do odsłuchu
przy pomiarze ciśnienia tętniczego w kolorze
innym niż czarny

szt.

20

2.

Uniwersalne oliwki do stetoskopu

kpl.

25

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Ciśnieniomierz naramienny zegarowy z długim
(zawijanym a nie na rzep) mankietem o wymiarze
3.
szt.
20
standardowym – (24÷35cm) dla dorosłych wraz ze
stetoskopem, stetoskop osobno nie wbudowany
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

50

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 31 – Akcesoria kompatybilne z aparaturą firmy Dräger

Lp.

1.
2.
3.

4.

Nazwa towaru

Kuweta CO2 jednorazowego użytku dla dorosłych
do respiratora Evita XL firmy Dräger
Kuweta CO2 wielorazowego użytku dla dorosłych
do respirator Evita XL firmy Dräger
Adapter etCO2 wielorazowego użytku dla
dorosłych do kardiomonitora Infinity Delta firmy
Dräger kompatybilny z czujnikiem CAPNOSTAT
Zestaw czujników stężenia etCO2 – CAPNOSTAT
(CPNOSTT) kompatybilny z monitorem Infinity
Delta firmy Dräger (kuweta + czujnik)
Razem

J.m.

Ilość

szt.

6

szt.

4

szt.

8

szt.

6

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17
Pakiet 32 – Akcesoria do respiratora eVent Inspiration firmy AxMediTec

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Przewód przepływu gazów wielorazowego
użytku dla dorosłych

szt.

20

2.

Zastawka wydechowa wielorazowego użytku

szt.

2

3.

Membrana zastawki wydechowej wielorazowego
użytku

szt.

5

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 33 – Akcesoria do modułu Infinity Picco (PULSION) firmy Dräger

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Przewód termistora CO

szt.

2

2.

Przewód cewnika CO

szt.

1

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Przewód do modułu Pulsion 10 - pinowy
3.
szt.
1
Nr katalogowy: MS 16920 lub równoważne
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 34 – Części zużywalne do monitorowania przeskórnego tpo + tpco do monitora Infinity Delta firmy Dräger
2
2

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

5

1.

Zestaw do mocowania elektrod tc

zestaw

2.

Zestaw membranujący dla elektrod tc

zestaw

10

3.

Stała elektroda tpo + tpco
2
2

szt.

1

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 35 – Manometry

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Manometr do uzupełniania i kontroli ciśnienia
w mankietach rurek dotchawiczych, w
komplecie wyposażona w długie, elastyczne
1. przewody, skala pomiaru ciśnienia
kpl.
5
w cm / H O, zakres pomiaru od 0 do 120 mm
2
H O
2
Razem
*w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 36 – Części zamienne do inkubatora Giraffe firmy GE Healthcare

Lp.

1.

Nazwa towaru

Filtr powietrzny przeciw kurzowy

J.m.

Ilość

szt.

8

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 37 – Części zamienne do inkubatora RABE INCU I firmy ATOM

Lp.

1.

Nazwa towaru

Filtr powietrzny przeciw kurzowy

J.m.

Ilość

szt.

6

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

57

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 38 – Materiały zużywalne do stanowiska do resuscytacji noworodka model Sunflower firmy ATOM

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Układ oddechowy do resuscytacji bez maski
zawierający wąż karbowany zakończony z obu
stron końcówką M 15 mm, wyposażony w złączkę
typu T zaopatrzoną w zawór PEEP
z możliwością regulacji ciśnienia, posiada otwór
do taktowania ilości oddechów

szt.

100

2.

Płucko testowe

szt.

3

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 39 – Akcesoria do ssaka

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Jednorazowy wkład do ssaka YOXS401D

szt.

20

2.

Wąż do odsysania

szt.

20

3.

Kolanko kompatybilne z pozycją nr 1

szt.

15

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 40 - Akcesoria do czujników do pomiaru SpO do pulsoksymetru VS 800 oraz monitorów PM 8000 i MEC - 1200 firmy MINDRAY
2

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa towaru

Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru
2
VS 800 firmy MINDRAY.
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO do pulsoksymetru
2
VS 800 firmy MINDRAY
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO kompatybilnego
2
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
Moduł saturacji w monitorach VS i PM Mindray.
Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO kompatybilnego
2
z monitorem PM 8000 firmy MINDRAY
Kabel główny do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO kompatybilnego
2
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY

J.m.

Ilość

szt.

10

szt.

8

szt.

4

szt.

8

szt.

6

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

60

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

6.

Klips na palec do wielorazowego czujnika do
pomiaru SpO kompatybilnego
2
z monitorem MEC - 1200 firmy MINDRAY

szt.

10

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

61

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 41 - Kable EKG do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy MINDRAY

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Przewód główny EKG trójżyłowy
do kardiomonitora MEC - 1200 firmy MINDRAY

szt.

5

2.

Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego
oryginalnego do kardiomonitora MEC - 1200 firmy
MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra.
Przewody oryginalne.
3 odprowadzeniowe

szt.

30

3.

Przewód główny EKG trójżyłowego
kompatybilnego z kardiomonitorami PM 8000 i
PM 9000 firmy MINDRAY

szt.

2

kpl.

10

4.

Przewód pacjenta do kabla EKG trójżyłowego
oryginalnego do kardiomonitora PM 8000 i PM
9000 firmy MINDRAY
Typ zakończenia po stronie pacjenta: klamra
Przewody oryginalne.

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.
.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 42 - Akcesoria do objętościowej pompy infuzyjnej AP31 firmy ASCOR

Lp.

1.

Nazwa towaru

Zestaw do przetoczeń z wkładką silikonową, o dł.
220mm

J.m.

Ilość

zestaw

50 [1
opakow
anie =
125
sztuk]

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem;
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 43 - Akcesoria do pulsoksymetru INFINITY DELTA firmy Dräger II
Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1

Mankiet NIPC
jednorazowego użytku dla
noworodków do monitora
Infinity Delta firmy Dräger
Rozmiar 1, 2, 3, 4, 5 (w
zależności od potrzeb
Zamawiającego), w 1 op – 10
szt.
Mankiet NIPC
jednorazowego użytku dla
dzieci i dorosłych, bez
lateksu, złącze Luer Slip do
monitora Infinity Delta firmy
Dräger, w 1 op – 10 szt.
Rozmiar: XS 12-19 cm
S 17-25 cm
M 23-33 cm
L 31-40 cm
(w zależności od potrzeb
Zamawiającego)
Przewód pośredni SpO2, typ
NELCOR, moduł Multimed,
plus/plus OR długość 3m
Nr katalogowy: MS 17330 lub
równoważny
Czujnik SpO2 Masimo LNCS
DCIP, na palec,

Op

20

Op

4

Szt

2

szt

2

2

3

4

Cena jedn. Netto

Wartość netto

64

VAT

Wartość brutto

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

5

wielokrotnego użytku, dla
dzieci
Nr katalogowy: MP 00795 lub
równoważny
Czujnik temperatury,
wielokrotnego użytku dla
dzieci, złącze 7-pinowe,
długość 1,5 m
Nr katalogowy: 4329848 lub
równoważne

szt

15

Razem

x

x

x

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 44 - Kable EKG 7

Lp.

1.

Nazwa towaru

Kabel 10-cio odprowadzeniowy do EKG ELI 250
Typ zakończenia po stronie pacjenta: wtyk

J.m.

Ilość

szt.

8

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem;
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

66

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 45 - Kable pacjenta do rejestratora holtera Mortara

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Kabel 10-cio odprowadzeniowy do holtera Mortara
Instrument
Model H12+
Typ zakończenia po stronie pacjenta: zatrzask

szt.

10

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem;
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

67

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 46 - Mankiet do ucisku sekwencyjnego

Lp.

Nazwa towaru

1.

Mankiet uciskowy do wysokości uda, rozmiar
średni, kompatybilny z systemem sekwencyjnego
ucisku pneumatycznego KENDALL SCD Series
firmy COVIDIEN

2

Dzierżawa aparatów do sekwencyjnego ucisku
pneumatycznego kończyn dolnych:
- Aparat SCD Kendal nr seryjny V1422313SX,
- Aparat SCD Kendal nr seryjny V1422362SX
których Wykonawca jest właścicielem.

J.m.

Ilość

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

300
komp.

2

Razem;
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 47 - Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego

Lp.

1.

2.

3.
4.

Nazwa towaru

Mankiet NIPC wielokrotnego użytku dla
dorosłych, kompatybilny z monitorem
INFINITY DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm
(+ - 1cm) lub 25 – 35 cm, złącze z przewodem
jednobagnetowym
Mankiet NIPC jednorazowego użytku dla
dorosłych, kompatybilny z monitorem
INFINITY DELTA Dräger, rozm 23-33cm/43cm
(+ - 1cm) lub 25,3 – 34,3 cm, złącze z
przewodym jednobagnetowym
Dren łączący NIPC dla dorosłych,
kompatybilny z monitorem INFINITY DELTA
Dräger, rozm 3,7m
Adapter do mankietów NIPC łączący z drenem
Nr katalogowy: MP 00945 lub równoważne

J.m.

Ilość

szt.

30

szt.

60

szt.

5

szt.

35

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 48 - Akcesoria do defibrylatora HeartStart XL

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa towaru

Czujnik pusoksymetru dla dorosłych, miękki
sylikonowy klips na palec
Kabel EKG trójżyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS
Kabel EKG pięciożyłowy kompatybilny z
defibrylatorem HeartStart XL firmy PHILIPS

J.m.

Ilość

szt.

5

szt.

3

szt.

3

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
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Pakiet 49 - Akcesoria do monitora Infinity Delta Dräger

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Przewód EKG do monitora Infinity Delta firmy
Dräger, pięciożyłowy, 6-pinowy, pin pojedynczy
Nr katalogowy: MS 16158 lub równoważny
Przewód EKG do monitora Infinity Delta firmy
Dräger, 3-odprowadzeniowy, 1-pinowy, kodowanie
IEC1, dł. 1m
Nr katalogowy: MS 16159 lub równoważny
3 elektrody EKG dla pojedynczego pacjenta, dla
noworodków z trzema cienkimi przewodami do
podłączenia do przwodu z przejściowego 3odprowadzeniowego
Nr katalogowy: 5195024 lub równoważny

J.m.

Ilość

szt.

2

szt.

2

szt.

100

Cena
jedn.
netto
[PLN]

Wartość netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem;
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
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Pakiet 50 - Czujniki do pulsoksymetru - typ MASIMO

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa towaru

Czujnik saturacji w technologii Masimo SET,
do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy
Dräger – typ LNCS Neo i RD SET Neo, dla
noworodków o masie ciała <3 kg lub >40kg,
jednopacjentowy, nie sterylny, opakowanie a
20 szt. Wykonany bez użycia lateksu
naturalnego, podlega rewitalizacji po
przetarciu alkoholem. Czujnik RD SET Neo
opakowane folia papier z dodatkowymi
elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6
szt. Na czujnik.
Czujnik saturacji w technologii Masimo SET,
do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy
Dräger - typ LNCS Inf-3 i RD SET Inf, dla
dzieci o masie ciała 3 - 20kg,
jednopacjentowy,nie sterylny, opakowanie a 20
szt. Wykonany bez użycia lateksu naturalnego,
podlega rewitalizacji po przetarciu alkoholem,
czujnik RD SET Inf opakowane folia papier z
dodatkowymi elementami zwiększającymi
adhezję czujnika, 6 szt. Na czujnik
Czujnik saturacji Masimo, LNOP NeoPt-3
SofTouch i RD SET NeoPt, jednopacjentowy
dla dzieci poniżej 1kg, nie sterylny,
opakowanie a 20 szt. Wykonany bez użycia
lateksu naturalnego, podlega rewitalizacji po
przetarciu alkoholem, czujnik RD SET NeoPt
opakowane folia papier z dodatkowymi

J.m.

Ilość

szt.

300

szt.

szt.

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

300

100

72

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)

4.

elementami zwiększającymi adhezję czujnika, 6
szt. Na czujnik,
Kabel łączeniowy w technologii Masimo SET,
do puls oksymetru Masimo Radical, połączenie
LNCS (dł. 305) i RD (dł. 365, zabezpieczony
przed zalaniem).

szt.

3

Razem:
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 51 – Kable do aparatu holtera, do monitora ekg,, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera RR – Aspel

Lp.

1.
2.

3.

Nazwa towaru

Kabel do monitora ekg typ MoniCard Standard ,
5 odprowadzeniowy firmy Aspel
Kabel do rejestratora holterowskiego AsPekt 812
firmy Aspel
Mankiet do rejestratora długotrwałych zapisów
ciśnienia tętniczego krwi CR07 dla osób
dorosłych - rozmiar średni.(23-35cm) Firmy Aspel

J.m.

Ilość

Szt.

3

Szt.

2

Szt.

6

4.

Pokrowiec z paskiem mocującym do rejestratora
holterowskiego firmy Aspel typ AsPekt 812

Szt.

2

5.

Pokrowiec wraz z paskiem mocującym do
rejestratora ciśnienia tętniczego

Szt.

3

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 52 – Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 1000 firmy Dräger

Lp.

1.
2.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Zawór oddechowy wielokrotnego użytku
szt.
1
Nr katalogowy: 2M86800 lub równoważny
Zawór PEEP wielokrotnego użytku regulowany
w zakresie 0-10 mbar
szt.
1
Nr katalogowy: 9407475 lub równoważny
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Formularz asortymentowo – cenowy
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Pakiet 53 – Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 3000 firmy Dräger

Lp.

1.
2.

3.

4.

Nazwa towaru

Zestaw rur oddechowych silikonowych z linią
pomiaru przepływu, długość 3m
Zawór oddechowy wielokrotnego użytku
Nr katalogowy: 8412001 lub równoważny
Czujnik przepływu działający na zasadzie
różnicy ciśnień, PPSU, przystosowany do
dezynfekcji i sterylizacji
Nr katalogowy: 8412034 lub równoważne
Łącznik kątowy wielokrotnego użytku
Nr katalogowy: 8412235 lub równoważne
Razem

J.m.

Ilość

kpl

1

szt.

2

szt.

3

szt.

4

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 54 – Czujniki do przepływu gazów i zastawki oddechowe do respiratorów

Lp.

1.
2

Nazwa towaru

Czujniki przepływu gazów do respiratorów Evita
firmy Dräger przystosowane do dezynfekcji i
sterylizacji
Membrana do zastawki wydechowej do
respiratora Evita XL
Razem

J.m.

Ilość

szt.

40

szt

6

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 55 – Bateria do Videolaryngoskopu

Lp.

1.

Nazwa towaru

Bateria litowa 3,6 V kompatybilna z
videolaryngoskopem McGrath MAC o
czasie działania 250 minut.
Razem

J.m.

Ilość

Szt.

8

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 56 – Elektrody, przewody I

Lp.

1
2

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Elektrody aluminiowe 2 x 7 cm – z wtykiem
szt
8
bananowym
Przewody do elektrod do aparatu Diatronic DT kpl
2
7B
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 57 – Aquavibronum

Lp.

1.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Membrany gumowe duże typ C

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

szt
60
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 58 – Części do pompy endoskopowej Stryker

Lp.

1.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Dren napływowy, wielorazowy do pompy
szt
12
endoskopowej Stryker P102
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 59 – Uszczelki do endoskopu Firmy Wolf

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1.

Uszczelki do instrumentów pomocniczych nr kat.
89.09 BL

op

5

2

Uszczelki do instrumentów nr kat. 89.08 RE

op

5

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 60 – Części do aparatów do mierzenia ciśnienia

Lp.

J.m.

Ilość

szt
szt

210
60

szt

50

szt

80

szt

15

szt

15

7
8
9
10
11
12

Dętka 2 - przewodowa
Dętka 1 – przewodowa
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 1przewodowa na rzep
Detka z mankietem popelinowym(kpl) 2przewodowa na rzep
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych
(kpl) 2 – przewodowa na rzep
Detka z mankietem popelinowym dla otyłych
(kpl) 1 – przewodowa na rzep
Balonik z zaworem tylnym
Szkiełko o śr 48 mm
Zawór przedni
Mankiet popelinowy zawijany
Główka stetoskopu
Lira ze sprężyną

szt
szt
szt
szt
szt
szt

130
30
50
30
40
30

13

Oliwki (kpl)

szt

45

14

Mankiet dziecięcy

Szt

15

1.
2
3
4
5
6

Nazwa towaru

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu
Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 61 – Stacja uzdatniania wody Medsys 20 HPUV6

Lp.

1.
2
3
4
5
6

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Filtr wstępny zewnętrzny H003 (z rdzeniem)
szt
12
Filtr wstępny zewnętrzny CTO/2 – węglowy
szt
12
spiekany
Filtr wewnętrzny H004 z rdzeniem, zdolność
szt
24
zatrzymywania 0,5 um
Filtr wewnętrzny LC140
szt
4
Filtr wewnętrzny LC209 (ultrafiltracja)
szt
4
Palnik sterylizatora UV6
Szt
4
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

84

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
Załącznik nr 1 do SIWZ

(Pieczęć Wykonawcy)

Formularz asortymentowo – cenowy
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

Pakiet 62 – Części i akcesoria do aparatu EMG

Lp.

1
2
3
4
5
6

Nazwa towaru

Elektroda barowa duża (stymulująco-odbiorcza) ;
rozstaw 40mm;
dł.przewodu 1,5m
Elektroda barowa mała (stymulująco-odbiorcza) ;
rozstaw 20mm ;dł.przewodu 1,5m
Elektroda obrączkowa (palcowa) ze sprężyną
Elektroda obrączkowa (palcowa) z opaską
materiałową
Elektroda stymulacyjna ;rozstaw 2,4cm
dł.przewodu 1/1,5m
Elektroda stymulacyjna ;rozstaw 2,5 cm
dł.przewodu 1,5 m

J.m.

Ilość

szt

4

szt

4

szt

3

szt

4

szt

2

Elektroda uziemiająca rzepowa

szt

8

Elektroda igłowa biała 20 x 0,35 mm

op

9

Elektroda igłowa czerwona 30 x 0,35 mm

op

10

Elektroda igłowa czarna 40 x 0,45 mm

op

11

Przewody do elektrody uziemiającej rzepowej

szt

12

Podkładki filcowe do elektrod barowych (10szt.)

op

13

Podkładki filcowe okrągłe (10 szt.)

op

14

Przewód z krokodylkiem

szt

Wartość
netto
[PLN]

1

szt

7

Cena jedn.
netto
[PLN]

4
3
2
8
2
2
2
6

85

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

(BZP.38.382- BZP.38.382-1. 17)
15
16
17

Samoprzylepne elektrody EMG 20 x 20 mm(100
szt.)
Taśma samoprzylepna ( przylepiec,plaster) do
mocowania elektrod szer.2,5 cm
Przewód do elektrod igłowych jednorazowych do
badania mięśni
Razem

op

2

szt

2

szt

2

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 63 – Części do aparatów do hemodializy Fresenius 4008B, 4008S, 4008SV10 Classic

Lp.

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwa towaru

Klapki czujnika ultradźwiękowego „jeziorko
krwi” 22 mm nr kat. M375631 lub równoważne
Silnik pompy przepływu nr kat M375791 lub
równoważne
Silnik pompy odgazowania nr kat M375781
Głowica pompy przepływu 6751421
Głowica pompy odgazowania 6751421
Zawór ciśnienia ładowania 4008 nr kat 6737161
lub równoważny
Zawór nadmiarowy ciśnienia nr kat.M388721 lub
równoważny
Elektrozawory hydrauliki 24V M339891
Pompa koncentratu M307151
Szybkozłącza dializatora 6419841/6419851
Akumulator 12 V 6720291
Pompa ultrafiltracji UF nr kat M388701 lub
równoważne
Reduktor ciśnienia wody wejściowej M388721
Detektor krwi (BLD) 4008 nr kat M391841
Zewnętrzny filtr płynu dializacyjnego 4008 nr kat
M407161
Razem

J.m.

Ilość

szt

10

szt

3

szt
szt
szt

3
2
2

szt

3

szt

3

szt
szt
szt
szt

10
1
4
3

szt

1

szt
szt

2
1

szt

2

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu
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Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 64 – Elektrody grzybkowe

Lp.

1.
2.
3.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

Cena jedn.
Wartość netto
netto
[PLN]
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

Elektroda „grzybkowa” dla dorosłych Ag/Ag Cl
kpl
4
do badań EEG (21 sztuk w komplecie)
Przewód elektrodowy z krokodylkiem do elektrod
kpl
4
„grzybkowych” (1 zestaw – 21 sztuk)
Czepek do EEG dla dorosłych z
wysokogatunkowego silikonu umożliwiające
szt
6
łatwe dopasowanie czepka do głowy pacjenta
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Pakiet 65 – Elektrody, przewody II

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

1.

Elektrody silikonowo-węglowe
8. 6 x 4 cm – z podwójnym wejściem 2 mm,
4 mm

szt.

2
3

Ilość

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent
i nr katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu
i używania*

30

Taśma do elektrod o długości 0,5 m i szerokości 8
szt.
2
cm
Folia cynowa do elektrod – rolka 1m/b
m2
1
(szerokość 14 cm, grubość 0,5 mm)
Razem
* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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(Pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 66 – Elektrody, przewody III

Lp.

Nazwa towaru

J.m.

Ilość

1

Elektrody Bergoniego (półmasaka) wejście 2 mm
gniazdo

Szt

2

2

Elektrody silikonowo-węglowe 6 x 12 cm –
dwuwejściowe 2 mm, 4mm

Szt

100

3

Elektrody silikonowo-węglowe 7 x 10 cm – z
bolcem 4mm

Szt

32

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Elektrody silikonowowęglowe:

7 x 5 cm – wejście 2
mm,

szt.

7 x 5 cm – wyjście 4
mm

szt

Przewody do elektrody do BTL – 4000 jasnoszare
i ciemnoszare (każdej po 8 szt)
Przewody do elektrod do Mixing 2 EVO
Przewody do elektrod do aparatu Diatronic DT 7B
Ochronne do lasera
Ochronne do lampy Sollux dla pacjenta
Pokrowiec wiskozowy na el. Bergoniego
Pokrowiec wiskozowy 8 x 14 do elektrod 6 x 12
Pokrowiec wiskozowy 10 x 12 do elektrod 7 x 10
Opaska mocująca elektrody (pas rzepowy) 8 x 100

Cena jedn.
netto
[PLN]

Wartość
netto
[PLN]

20
10
8

szt.
8
kpl

3

kpl

2

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

6
11
10
200
64
100

91

VAT
[%]

Wartość brutto
[PLN]

Producent
i nazwa handlowa/
Producent i nr
katalogowy

Nazwa i nr
dokumentu
dopuszczającego
do obrotu i
używania*
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14
15
16
17

cm
Woreczki z piaskiem stablizacyjne 21 x 28 cm
Woreczki z piaskiem stabilizacyjne 21 x 14 cm
Filtry do lampy Sollux (kwardratowe) czerwone
Filtry do lampy Solux (kwadratowe) niebieskie
Razem

szt.
szt.
szt.
szt.

22
22
12
4

* w przypadku asortymentu niewymagającego takiego dopuszczenia należy wpisać „Nie wymaga dopuszczenia”; natomiast w przypadku braku numeru należy wpisać datę wydania
dokumentu

Miejscowość ........................................................., dnia ..................... 2017 r.

.............................................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
OFERTA WYKONAWCY
…………………….…………….
ul. ………………………………
_ _-_ _ _………………………
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
na: „Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej BZP.38.382- 1. 17

A. DANE WYKONAWCY:
Osoba

upoważniona

do

reprezentacji

Wykonawcy/ów

i

podpisująca

ofertę: …………………………………………..…………..………………………………………….
Wykonawca/Wykonawcy:
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Adres:
..…………………………………..……………………..………………………………….……………….
.…………………………………..……………………..………………………………….………………..
………………..…………………………………..……………………..………………………………….
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: …………………………………..…………
telefon: …………..………………………………….

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym
postępowaniem:
Tel.……………………………… e-mail……………………………………
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):
………………..…………………………………..……………………..……………….………………..
…………………………………..……………………..………………………………………………….

B. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA:
W tej części Formularza Wykonawca wypełnia tylko tabele do tych pakietów, na które składa ofertę, pozostałe tabele
mogą zostać usunięte.
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Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ1:

Pakiet 1 - Mankiety do pomiaru ciśnienia
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 2 - Czujniki do pulsoksymetru CARDIOCAP 5 firmy DATEX
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 3 - Czujniki do pulsoksymetrów 2100 i 2150 firmy DOLPHIN MEDICAL
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 4 - Czujniki do pulsoksymetru OXYPLETH - model 520A firmy NOVAMETRIX
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA - stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ.

1
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Pakiet 5 - Akcesoria do kardiomonitora INFINITY DELTA firmy Dräger I
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 6 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetrów OXYPLETH 515 B
i C firmy NOVAMETRIX
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 7 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru RAD9 firmy MASIMO
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 8 - Klipsy na palec do czujnika do pomiaru SpO2 do monitora MP 30 firmy PHILIPS
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 9 - Akcesoria do czujnika do pomiaru SpO2 do pulsoksymetru NPB 190 firmy
Biameditek
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 10 -Kable EKG 1
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 11 - Kable EKG 2 do kardiomonitora Infinity Delta firmy Dräger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 12 - Kable EKG do kardiomonitora M-3 firmy Philips
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 13 - Kable EKG 3
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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Pakiet 14 - Kable EKG 4
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 15 - Kable EKG 5
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 16 - Kable pacjenta do respiratora holtera Lifecardcf firmy Reynolds
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 17 - Kable pacjenta do rejestratora h12/x12 firmy mds
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 18 - Laryngoskopy i oprzyrzadowanie do laryngoskopów 1
Łączna cena netto [PLN]
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Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 19 - Sensory tlenowe do aparatury medycznej 1
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 20 - Sensory tlenowe do aparaturymedycznej 2
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 21 - Akcesoria do do inkubatora caleo firmy Draeger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 22 - Akcesoria do inkubatora zamkniętego Gioraffe firmy GE Healthcare
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]
Pakiet 23 - laryngoskopy i oprzyrzadowanie do laryngoskopów 2
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 24 - Akcesoria do respiratora Babylog 8000 firmy Draeger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 25 - Worki do żyweinia pozajelitowego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 26 - Kable ekg 6
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 27 - sensory tlenowe do aparatury medycznej 3
Łączna cena netto [PLN]
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Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 28 - słuchawki lekarskie
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 29 - Czujniki do pulsoksymetru medel 7500 firmy Nonin
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 30 - Aparaty do manualnego pomiaru ciśnienia, stetoskopy pielęgniarskie,
ciśnieniomierze
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 31 - Akcesoria kompatybilne z aparaturą firmy Drager
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]
Pakiet 32 - Akcesoria do respiratora eVent Inspiration firmy AxMediTec
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 33 - Akcesoria do modułu Infinity Picco (pulsion) firmy Draeger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 34 - Części zużywalne do monitora przezskórnego tpo2+ tpco2 do monitora Infinity
Delta firmy Draeger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 35 – Manometry
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 36 - Części zamienne do inkubatora Giraffe firmy GE Healthcare
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Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 37 - Części zamienne do inkuybatora REBE INCU I firmy Atom
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 38 - Materiały zyżywalne do stanowiska do resuscytacji noworodka model Sunflower
firmy Atom
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 39 - Akcesoria do ssaka
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 40 - Akcesoria doczujników do pomiaru Spo2 do pulksometru VS 800 oraz monitorów
PM 8000 i MEC - 1200 firmy Mindray
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 41 - Kable ekg do kardiomonitorów MEC - 1200 oraz PM 8000 i PM 9000 firmy Mindray
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 42 - Akcesoria do objętościowej pompy infuzyjnej AP31 firmy ascor
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 43 - Akcesoria do pulksometru Infinity delta firmy Draeger II
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 44 - Kable ekg 7
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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Pakiet 45 - Kable pacjenta do respiratora holtera Mortara
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 46 - Mankiet do ucisku sekwencyjnego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 47 - Mankiety do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 48 - Akcesoria do defibrylatora HeartStart XL
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 49 - Akcesoria do monitora Infinity Delta Draeger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
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Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 50 - Czujniki do pulsoksymetru - typ Masimo
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 51- Kable do aparatu holtera, do monitora ekg, mankiety do pomiaru ciśnienia holtera
RR – Aspel
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 52 - Osprzęt do respirtora transportowego Oxylog 1000 firmy Drager
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 53 - Osprzęt do respiratora transportowego Oxylog 3000 firmy Dräger
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
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Pakiet 54 - Czujniki do przepływu gazów i zastawki oddchowe dor respiratorów
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 55 - Bateria do video laryngoskopu
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 56 - Elektrody, przewody I
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 57 – aquavibronum
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 58 - Części do pompy endoskopowej Stryker
Łączna cena netto [PLN]
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Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 59 - Uszczelki do endoskopu firmy Wolf
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 60 - Części do aparatów do mierzenia ciśnienia
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 61 - Stacja uzdatniania wody Medys 20 HPUV6
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 62 - Części i akcesoria do aparatu EMG
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
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Stawka VAT [%]
Pakiet 63 - Części do aparatów do hemodializy Fresenius
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 64 - Elektrody grzybkowe
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 65 - Elektrody, przewody II
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]
Pakiet 66 – Elektrody, przewody III
Łączna cena netto [PLN]
Cena netto słownie
Łączna cena brutto [PLN]
Cena brutto słownie
Stawka VAT [%]

C. OŚWIADCZENIA:
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1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem
umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert (włącznie z tym dniem);
5) następujące części zamówienia powierzymy wskazanym Podwykonawcom (wypełnić
tylko jeżeli dotyczy):
Lp.

Firma Podwykonawcy

Nazwa części zamówienia

6) informuję, że wybór naszej oferty będzie/nie będzie2 prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawca lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......
Ich wartość bez kwoty podatku: ……………………………………………………………….

UWAGA:
Obowiązek podatkowy po stronie Zamawiającego może wynikać z takich
okoliczności jak:
 wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 import usług lub towarów,
 mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT
(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczać zgodnie z tymi przepisami).

D. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego;
2) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji
umowy jest .....................................................................

2 Niepotrzebne skreślić
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e-mail: ………...……........………….………………….
tel./fax: .....................................................…………….

E. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .........................................................................................................................................................
2) ........................................................................................................................................................
3) .........................................................................................................................................................
4) .........................................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

……………………………………………………….

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

pieczęć Wykonawcy

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:
…………………………………………
…………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej” BZP.38.382- 1. 17
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
ustawy PZP.

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

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………........
.....………………………………………………………………………………………………………………
( należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz
16 – 20 Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności)
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…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres)

na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 Pzp nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej” BZP.38.382- 1. 17
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w rozdziale V niniejszej specyfikacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt. 5.1. ppkt. 2), zgodnie z art. 22a Ustawy Pzp nie polegam na zasobach
innych podmiotów.

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

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

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

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:
………………………………………….
……………………………………….…
(pełna nazwa/firma, adres)

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

OŚWIADCZENIE
O POSIADANIU POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I UŻYWANIA
ORAZ O POTWIERDZENIU GOTOWOŚCI DO ICH UDOSTĘPNIENIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej” BZP.38.382- 1. 17
prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
oświadczam, że:

posiadamy Świadectwa Rejestracji MZ na każdą oferowaną pozycję asortymentową lub
inny stosowny dokument potwierdzający, iż dany asortyment został dopuszczony do
obrotu i używania w placówkach służby zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz zobowiązujemy się do ich
udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego.

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