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KARTA UZGODNIEŃ 
do postępowania nr PCMG/P-53/2018 

zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 
Grójec, dnia  2018.10.17 

 
                                          

Sporządzający SIWZ:                                                                 
……………………………………………… 

          (podpis) 
 

 
Uzgadniam pod względem wymaganego 
zakresu zamówienia i warunków jego realizacji         

……………………………………………… 

         (Dyrektor ds. Medycznych) 
 
Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie  
środków finansowych                                                 

 ……………………………………………… 

          (Główny Księgowy) 
 
Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna 
pod względem formalno - prawnym                                                     

……………………………………………… 

          (Radca Prawny) 
 
Potwierdzam, że warunki postępowania zostały  
uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową  
i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych                          

……………………………………………… 

         (Przewodniczący Komisji  
         Przetargowej) 

 
 

 
Grójec, dnia ………………………. 
 

  Zatwierdzam przedłożone dokumenty   
 i wyrażam zgodę na rozpoczęcia postępowania 

 
 

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

                        (Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu) 
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1.  ZAMAWIAJĄCY 
 

Zamawiającym jest:    Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 
     spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Adres:      ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 
Tel:                                                          +48 48 664 91 01 
Fax:                                                        +48 48 664 21 81 
E-mail:                    zamowienia@pcmg.pl 
Adres strony internetowej:            www.pcmg.pl 
NIP:      797-201-92-61 
Nazwa banku i nr konta: PKO Bank Polski S.A. 61 1020 1042 0000 8302 0363 3443 

 

2.  OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE 

WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty, 

oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w ust. 7 niniejszej instrukcji 

Wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej. 

2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

                                    Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

                                    spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                    05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10  

                                    Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG 

                                    Fax. 48 664 21 81 

                                    zamowienia@pcmg.pl 

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Działu Zamówień 

Publicznych, Zaopatrzenia z Magazynami, Inwestycji i Śródków Unijnych –Tel. 48 6649108 

 

3.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221.000 Euro. 
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3.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień  publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). 

3.3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa  Pzp”, należy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2. 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego 

dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w 

Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.  

4.3. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

4.1. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 

Nazwa i nr części CPV główny, uzupełniający: 

Część nr 1 - Monitory modułowe z 
centralą monitorującą 

33195000-3 System monitorowania pacjentów;  
LA20-0 Do użytku na oddziałach intensywnej terapii 

Część nr 2 – Łóżka do intensywnej 
terapii 

33192100-3 Łóżka do użytku medycznego;  
LA20-0 Do użytku na oddziałach intensywnej terapii 

Część nr 3 - Respiratory 
33170000-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji;  
LA20-0 Do użytku na oddziałach intensywnej terapii 

Część nr 4 -  Monitor rzutu serca 
33195100-4 Monitory;  
LA20-0 Do użytku na oddziałach intensywnej terapii 

4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu 

zamówienia w Rozdziale II SIWZ. 

 

5.  TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji: do 10 grudnia 2018 roku 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

6.1.2.a. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. 
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6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

6.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6.1.4.b. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6.1.4.c. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

została wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; 

6.1.4.d. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający rozumie również Wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej. 

6.1.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.1.5.a. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6.1.5.b. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 
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nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

6.1.5.c. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.1.5.d. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt.6.1.2.c i 6.1.2.b 

6.A. PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.5 USTAWY PZP. 

6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  
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3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 

1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp – chyba 

że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż 

przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) 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 wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

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

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający nie będzie stosował procedury odwróconej. 
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7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

7.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od 

 Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do 

 przeprowadzenia postępowania, t.j. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań 

 określonych przez Zamawiającego,  

 3) brak podstaw wykluczenia. 

7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

7.2.1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na  podstawie 

art. 25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do FORMULARZA OFERTY /treść informacji 

zawartych w niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w niniejszym 

postępowaniu./ 

7.2.2) Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego należy załączyć do oferty poprawnie wypełnioną specyfikację techniczną dla 

oferowanej części. 

7.2.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy /dokument złożony w  oryginale lub 

notarialnie poświadczona jego kopia - jeżeli dotyczy/ 

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy wspólnie, oświadczenie 

składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza oferty - składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 7.2.1.).  

7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 7.2.1.). 

7.6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień składania 

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

25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: 

7.6.1.) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.  

7.6.2) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 

ustawy Pzp:  

a/ aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub wpis do Rejestru Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  

b/ opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone przez Wykonawcę, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.  

c/ wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów 

eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu,  

d/ wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela 

do wykonania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej 

obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, 

kalibracji, regulacji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z 

instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika.  

7.6.3) wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp. 

7.6.4) oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO- złącznik nr 1b 

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, 

o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca 
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może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego– oświadczenie 

to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej  informacji,  o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp.  

7.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub 

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

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości,  Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie  postępowania. 

7.9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

7.10. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25  ust.1 ustawy 

Pzp. 

7.11. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może  powierzyć 

wykonanie części zamówienia  podwykonawcy,  Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał 

w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez 

podwykonawcę i  podania przez Wykonawcę firm  podwykonawców / wskazać w formularzu 

oferty w pkt.8/ 

7.12. w zakresie nieuregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia (Dz.U. 2016 

poz. 1126). 

 

8. WADIUM  

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ilość części – 4: 

Część nr 1 - Monitory modułowe z centralą monitorującą 

Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii 

Część nr 3 - Respiratory 

Część nr 4 -  Monitor rzutu serca 

9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na podstawie 

art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub     

ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na 

podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie 

wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do 

oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9.10. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub  

parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. 

powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę.  

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty winna być  umieszczona informacja o ilości stron. 

9.12. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 
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muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503).” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 

trwale, oddzielnie spięte.  

 Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących  tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.15. Oferta musi obejmować całość zamówienia w zakresie części. 

9.16. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji muszą 

być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i 

odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej  (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie 

wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu do składania ofert. 

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż: 

• na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

10.3. Pytania należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

05-600 Grójec 
ul. Ks. Piotra Skargi 10 
Fax: +48 48 664 21 81 
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Email:  zamowienia@pcmg.pl 
10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma  zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie  Zamówień Publicznych. 

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie 

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzanie zmian w ofertach i  poinformuje o  tym Wykonawców, którym przekazano 

SIWZ oraz na stronie internetowej:  (www.pcmg.pl). 

10.9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku z 

zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej 

ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający 

nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych. 

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej  zmienić. 

11.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na  podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem 

postanowień pkt.11.4. 

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o  podatku od towarów 
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i usług Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując  nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania  oraz wskazuje 

ich wartość bez kwoty podatku /należy wskazać w formularzu oferty pkt.10/ 

11.5. Stawkę podatku vat należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.). 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 

w sekretariacie Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego 

w terminie do  2018.10.26 do godziny 10:00. 

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne 

w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. 

Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta przetargowa na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury i 

sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym 

Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie otwierać przed dniem 

2018.10.26 do godz.10:30.” 

12.3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp 

niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12.4. 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 według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio  oznakowanej napisem „ZMIANA” i z powołaniem się na numer, pod jakim 

została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 
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12.5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy. 

 

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3  dni przed upływem 

terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks.  Piotra Skargi 10 , w pok. 

Nr 21 /Sala Konferencyjna/,  w dniu  2018.10.26, godz. 10:30. 

14.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy  Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.pcmg.pl  informacje dotyczące: 

14.5.1. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

http://www.pcmg.pl/
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znaczeniem:  

Cena – 95 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane kryterium - 95/ 

Okres gwarancji  – 5 % / maksymalna ilość punktów jaka może otrzymać oferta za dane 

kryterium - 5/. 

15.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryteriów otrzyma maksymalną 

ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie proporcjonalnie odpowiednio 

mniejsza ilość punktów. 

 

15. 3. SPOSÓB OCENY OFERT. 

15.3.1. Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według 

następującej zasady: 

a/  Kryterium Cena: 

Wartość punktowa= C min/ C of x R 

R- Ranga ocenianego kryterium 

C min- najniższa wartość brutto z wszystkich złożonych ofert 

C of- wartość brutto oferty badanej 

Do oceny ofert w kryterium „cena” będzie brana pod uwagę cena oferty brutto (w zł) 

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskać 95 punktów. 

b/ Kryterium „okres gwarancji” 

Wartość punktowa dla kryterium „okres gwarancji” będzie wyliczana według wzoru: 

Wartość punktowa= T of / Tmax  x R 

T of – okres gwarancji oferowany ilość dni 

T max – najwyższy okres gwarancji oferowany w postępowaniu 

R- Ranga ocenianego kryterium 

W zakresie kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać 5 punktów. 

UWAGA: Do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” będzie brana pod uwagę wartość 

podana w pkt. 4 formularza oferty, wyrażona liczbowo (ilość miesięcy). 

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni 

precyzyjnie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający do oceny ofert przyjmie najkrótszy 

okres i przyzna 0 pkt.  

15.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
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15.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

15.6. 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 rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

15.7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

 

16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

16.2. W przypadku wyboru za najkorzystniejszą, oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – jeżeli treść takiej 

umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej 

strony, cel działania, sposób  współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 

czasu  trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i 

rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron / 

członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia. 

16.3. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  zostanie 

zawarta według wzoru Zamawiającego. 

 

17. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

17.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”. 
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17.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób . 

17.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

17.4. Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Odwołanie 

18.1. 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 Prawo zamówień publicznych,  przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

18.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności:  

 1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

 3) odrzucenia oferty odwołującego;  

 4) opisu przedmiotu zamówienia; 

 5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

18.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. 
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18.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 

18.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym  Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

18.8. Na czynności, o których mowa w ust. 18.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 

art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 

18.9. Odwołanie wnosi się: 

• w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony 

w art.180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp albo  

• w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

18.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

• 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

18.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.9 i 18.10 wnosi się: 

• w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia; 

18.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu  

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 

termin składania ofert. 

18.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

Skarga do sądu 

18.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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18.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania Zamawiającego.  

18.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 

7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,  przysyłając jednocześnie jej 

odpis przeciwnikowi skargi. 

 

19. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

19.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

19.2. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej.  

19.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci  papierowej, jeżeli 

z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest  udostępnienie tych dokumentów przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 

do udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym Wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

19.4. Bez zgody Zamawiającego, Wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 

załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować 

lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 

treści złożonych ofert. 

19.5. Zamawiający udostępnia Wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio oferty w 

terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio w dniu przekazania 

informacji o wyborze  najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach 

oceny  spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. 

19.6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo  zamówień 

publicznych. 
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20.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu przy ul. Piotra Skargi 10 /; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością jest Pani Ewelina Średnicka, kontakt: adres 

sekretariat@pcmg.pl, 48 664-91-01/ *; 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /zakup, dostawa i 

uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. P-53/2018/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 

Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

______________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 
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Opis przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu 
medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum 
Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
 
 
Część nr 1 - Monitory modułowe z centralą monitorującą  
Zapotrzebowanie: Monitor modułowy – 4szt. oraz centrala monitorująca -1szt. 
 
Urządzenie nowe, nie używane  
Rok produkcji 2018  
Serwis na terenie Polski 
Gwarancja minimum 36 miesięcy 
Instrukcja obsługi w j.polskim 
 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

MONITOR MODUŁOWY 

1. 
 

Monitor  modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez 
udziału serwisu. W ofercie z każdym monitorem uchwyt do  montażu na kolumnie lub ścianie. 

2. Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", 
rozdzielczości co najmniej 1900x1000 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). Ekran 
wyposażony w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania do natężenia 
oświetlenia zewnętrznego. 

3. Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez pojemnościowy ekran 
dotykowy. 

4. Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie 

5. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez 
użytkownika, pozwalający na 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. 

6. Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów 

7. Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału DVI do podłączenia ekranu kopiującego, 
co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów 
paskowych, gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. 

8. Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: 
- inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), 
- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, 
- ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG, 
- stężenia gazów anestetycznych, 
- stopnia uśpienia BIS, 
- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT. 

9. Monitor umożliwiający połączenie ze wskazanym przez Zamawiającego respiratorem 
(wyświetlanie danych z respiratora na ekranie kardiomonitora).  

10. EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości 
przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie 
wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. 

12. Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie.  

13. W komplecie z monitorem przewód EKG z zestawem 5 końcówek.  

14. Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, 
TACHY, AF 
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15. Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w 
zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV 

16. Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc 

17. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie 
bieżącymi  odcinkami lub w formie wykresów kołowych 

18. RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu 
co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. 
Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. 

19. Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co 
najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości 
%saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem  
przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips  na palec 

20. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły 
(powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 
do 280 mmHg. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. 
Pomiar sekwencyjny z ustawianiem różnych odstępów pomiarowych w co najmniej 4 
przedziałach czasowych. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja 
stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu 
wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. 

21. W komplecie z każdym monitorem przewód i zestaw mankietów dla dzieci i dorosłych (cztery 
rozmiary). 

22. Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi 

23. W komplecie z monitorem czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny. 

24. Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie wartości skurczowych, 
rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 
mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co 
najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. 

25. Funkcja wyświetlania czterech krzywych ciśnienia inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero 

26. W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia 
BectonDickinson/Argon 

27. Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego.  

28. Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym - 8 szt.  
Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. Zakres pomiarowy częstości 
oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min.  

29. Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z 
modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu 
intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). 

31. Pomiar i wyświetlanie wartości: Spectra Edge Frequency- SEF, Mean Frequency- MF, Total Power 
-TP , %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta. 

32. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2).  

33. Możliwość rozbudowy o pomiar oksymetrii tkankowej rSO2. Zakres pomiarowy rSO2 co najmniej 
od 20 do 95%. 

40. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania 
granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności 
alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru).  

42. Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i 
wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty 

43. Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć 
co najmniej 24 godzin  
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44. Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości 
parametrów) 

45. Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych,  natlenienia, 
nerkowych i wentylacji 

46. Monitor wyposażony w funkcje wspomagania decyzji klinicznych:  
a) dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie 

animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w 
płucach , obciążeniem następczym;  

b) związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC 
(Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock); ocena poziomu świadomości (skala Glasgow); wskaźnik 
wczesnego ostrzegania (EWS) 

47. Monitor przystosowany do pracy w sieci: 
a) możliwość współpracy z opisaną poniżej centralą pielęgniarską,  
b) możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki 

laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych 
dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. 

48. Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z 
czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, 
ponowne uruchomienie monitorowania. 

49. Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na 
ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. 

STACJA CENTRALNEGO NADZORU 

1. Stacja centralnego przystosowana do podłączenia co najmniej 8 opisanych powyżej stanowisk 
monitorowania pacjenta 

2. Ekran LCD TFT o przekątnej 24” 

3. Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego 
łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. 

4. Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach 

5. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych 
dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta 

6. Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów 
falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin  

7. Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin 

8. Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; 
wbudowane łącze do sieci Ethernet  

9. Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) 
min. 20 min. 

 
 
Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii 
Zapotrzebowanie: Łóżko do intensywnej terapii – 4szt. 
Urządzenie nowe, nie używane  
Rok produkcji 2018  
Serwis na terenie Polski 
Gwarancja minimum 36 miesięcy 
Instrukcja obsługi w j.polskim 
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Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

1. 
zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do 
sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub 
gniazdka 

2. 
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z 
sygnalizacja diodowa na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. 

3. 
długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-20mm)  z możliwością przedłużania leża do minimum 
długości 2500mm (+/-10 mm)  dla pacjentów wysokiego wzrostu 

4. szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie więcej niż 990 mm  (+/-10mm) 

5. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku elektrostatycznego. Leże 
podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione  
zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną 
podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.  

6. 
Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) 
Załączyć certyfikat. 

7. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm 

8. Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. 

9. 
Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem 
zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz do odprowadzania płynów 
pod łóżko 

10. 
Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w 
sytuacjach tego wymagających bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad 

11. 

Sterowanie elektryczne przy pomocy: 
Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla 
pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego 
głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego 
piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego 
przycisku. Pilota przewodowego dla pacjenta z funkcjami zmiany pozycji oparcia pleców i nóg, 
autokontur, wysokości leża, zawieszany na poręczy bocznej. 

12. 
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 30 mm) gwarantująca 
bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”  

13. 
Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w 
barierki boczne 

14. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 5 

15. Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, uchwyt na kasetę. 

16. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 5 

17. Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi 

18. System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców i nóg 

19. 

Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej 
pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla 
personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg  oraz na sterownikach 
wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej 

20. 
Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga  min.12– sterowanie z 
panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach 
wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej 

21. 

Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego  – sterowanie przy pomocy jednego 
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na 
szczycie łóżka od strony nóg  oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
wewnętrznej 

22. Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do 
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minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej 

23. 

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania 
przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego 
odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony 
nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej 

24. 

Elektryczna pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie 
leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad 
pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej 

25. 

Elektryczna  pozycja  ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie 
segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) -  
sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach 
wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej 

26. 

Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: 
- regulacji wysokości 
- regulacji części plecowej  
- regulacji części nożnej  
Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew i wew) za pomocą 
sygnalizacji diodowej LED. 

27. 
Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca 
natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja 
musi być dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). 

28. 
Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach 
bocznych (zew i wew) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med.  

29. Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. 

30. Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. 

31. 
Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron 
kół z kolorystycznym oznaczeniem funkcji. 

32. 
Podwójne koła o średnicy min. 150mm  bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w 
osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą 
mobilność łóżka 

33. 
Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. 
Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia 

segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. 

34. 
Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się,  
opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. 

35. 

Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie 
(dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości 
wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami  w celu łatwej identyfikacji 
regulacji.  

36. 
Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w 
pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. 

37. 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami  

38. 
Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po 
płycie leża 

39. Podświetlenie leża 

40. Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża 
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41. 
Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania 
centralnego panelu sterowniczego) 

42. 
Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym 
narożu łóżka 

43. Kabel zasilający, skręcony, wzmocniony, o zwiększonej odporności i żywotności 

44. Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1. materac z pianki poliuretanowej  z pokrowcem nie przepuszczającym płynów,  
a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach,  o wysokości min. 12 cm lub 14 
cm,  pianka o gęstości min. 32 kg/m3,  
długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka 
materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 
2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z  regulacją wysokości z  
4 haczykami.  
wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , udźwig min,. 75 kg 
materacyk – przedłużka rozmiarem kompatybilny z materacem podstawowym 

Deklaracja zgodności certyfikat CE– zgodnie z obowiązującym prawem dla danej klasy wyrobu. 
 

Część nr 3 – Respiratory 
Zapotrzebowanie: respirator – 4szt. 
 
Urządzenie nowe, nie używane  
Rok produkcji 2018  
Serwis na terenie Polski 
Gwarancja minimum 36 miesięcy 
Instrukcja obsługi w j.polskim 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

1. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w 
warunkach intensywnej terapii. Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale 
Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1 Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg. 

2 Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar 

3 Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. 
Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza 

4 Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. 

5 Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz  

6 Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut 

TRYBY WENTYLACJI 

1 V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością  

2 P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem  

3 PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową  

4 CMV/ Assist 

5 V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV 

6 CPAP/PSV 

7 Wdech manualny 
Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o 
ustalonych parametrach. 

8 Oddech spontaniczny 

9 Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów 
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10 Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP,  i 
podobne 

11 Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów 
aktywnych i pasywnych oddechowo lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. 

12 APRV 

13 Możliwość rozbudowy o automatyczną próbę oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium 
zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta TVe/IBW i realizowanej 
ilości oddechów pacjenta. Jednoczesna prezentacja mini trendów min. TVe/IBW, fspn, MVe 

14 Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP. 

15 Wentylacja nieinwazyjna NIV 

16 Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru 
wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej 

17 Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. 

18 Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. 

19 Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia 
i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy 
respiratora 

20 Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem 
średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji 

21 Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej. 

22 Funkcja tlenoterapii (nie będąca 
trybem wentylacji) umożliwiająca 
podaż pacjentowi mieszanki 
powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 60 
l/min. oraz wartości FiO2 

23 Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi podatności i oporów 

24 Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

PARAMETRY REGULOWANE 

1 Częstość oddechów  
minimalny zakres 1–100 odd./min 

2 Objętość pojedynczego oddechu  
minimalny zakres 20– 2500 ml 

3 Przepływ wdechowy 
minimalny zakres 6 – 160 l/min. 

4 Czas wdechu minimalny zakres  0,2 – 10 s 

5 I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 

6 Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu 

7 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% 

8 Ciśnienie wdechowe Pinsp ;  minimalny zakres 2 – 95 cmH2O 

9 Ciśnienie wspomagania Psupp;  minimalny zakres  0 – 95 cmH2O 

10 PEEP; minimalny zakres  0 – 50 cmH2O 

11 Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV 
Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O 

12 Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV 
Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O 

13 Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający 
wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu 
ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. 
Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 30 sekund 
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14 Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres 
minimalny: 0,2 do 30 sekund 

15 Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s 

16 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta  
minimalny zakres  0,5 – 20 l/min 

17 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 
minimalny zakres  -0,5 – -20 cmH2O 

18 Regulowane procentowe kryterium 
zakończenia fazy wdechowej w trybie 
PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] 

19 Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV 

OBRAZOWANIE  MIERZONYCH PARAMETRÓW  WENTYLACJI 

1 Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 15,1 
cali.  

2 Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora 

3 Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów 
wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. 

4 Integralny pomiar stężenia tlenu  

5 Całkowita częstość oddychania 

6 Częstość oddechów obowiązkowych 

7 Częstość oddechów spontanicznych 

8 Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu 

9 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW 

10 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego 

11 Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej  

12 Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej  

13 Minutowa objętość przecieku 

14 Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. 

15 Przepływ końcowo-wydechowy 

16 Ciśnienie szczytowe 

17 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym 

18 Ciśnienie PEEP/CPAP 

19 Ciśnienie plateau 

20 I:E 

21 Czas wdechu Ti 

22 Pomiar oporów wdechowych i wydechowych 

23 Pomiar podatności statycznej 

24 Pomiar podatności dynamicznej 

25 Pomiar ciśnienia PEEPi 

26 Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi 

27 Pomiar P0.1 

28 Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. 

29 Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta 

30 Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora 

31 Pomiar wskaźnika RSB/RSBI 

32 Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp 

33 Możliwość równoczesnego  obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla 
ciśnienia, przepływu  i objętości w funkcji czasu 

34 Możliwość równoczesnego  obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z 
ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ 
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35 Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych  i pętli oddechowej 

36 Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu 
ich analizy. 

37 Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci 
USB 

38 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w 
fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru 
przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u 

39 Możliwość rozbudowy o manewr rekrutacji, tzw. ciągła inflacja 

40 Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z  min. 96 godzin 

ALARMY 

1 Braku zasilania w energię elektryczną 

2 Braku zasilania w tlen 

3 Braku zasilania w powietrze 

4 Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) 

5 Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) 

6 Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta 

7 Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta 

8 Wysokie ciśnienie PEEP 

9 Wysokiej i niskiej częstości oddechowej 

10 Bezdechu  

11 Hierarchia alarmów w zależności od ważności 

12 Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń 

INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE 

1 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji 

2 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła 
inflacja 

3 Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie 
respiratora.  

4 Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej 

5 Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. 

6 Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW 

7 Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora 

8 Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i 
podatność układu oddechowego 

9 Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) 

10 Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora 

11 Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. 

12 Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min.  

13 Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta 

14 Płuco testowe 

15 Szyna do mocowania akcesoriów 

16 Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło 

17 Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające 
przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet 

POZOSTAŁE 

1 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) 

2 Oprogramowanie respiratora w języku polskim 

1 Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji  dzieci i dorosłych 
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2 Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej  2,4 ‘’, z maksymalnym kątem widzenia 
nie mniejszym niż 155° 

3 Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej min. 80 minut pracy urządzenia. 

4 Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), umożliwiające stosowanie łyżek dla 
całego zakresu wiekowego pacjentów od noworodków do dorosłych 

5 Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED 

6 Wskaźnik LED stanu  baterii 

7 Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, rozmiary  2, 3, 4 Łyżki w rozmiarze 2 i 3 występują 
również w wersji z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną 

8 Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g 

9 Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym 

10 System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. 

11 Instrukcja obsługi w języku polskim 

12 Wyjście video 

 
Część nr 4 -  Monitor rzutu serca – 1szt. 
Zapotrzebowanie: Monitor rzutu serca – 1szt. 
 
Urządzenie nowe, nie używane  
Rok produkcji 2018  
Serwis na terenie Polski 
Gwarancja minimum 36 miesięcy 
Instrukcja obsługi w j.polskim 
 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

1 Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda termodylucji przepłucnej oraz analizy 
krzywej ciśnienia tętniczego krwi 

 Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przepłucnej: 

• Bez użycia cewnika Swan-Ganza 

• Drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej 

 Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi: 

• Bez użycia cewnika Swan-Ganza 

• Drogą kaniulacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp techniczny) 

2 Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:  
- rzut serca (CO) 
-  objętość wyrzutowa (SV)  
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR)  
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV) 
- indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI)  
- indeks przepuszczaności naczyń płucnych (PVPI) 
- indeks całkowitej objętości końcoworozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI) 
- całkowita frakcja wyrzutowa (GEF) 
- wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV) 
- indeks funkcji serca (CFI) 
- wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV) 
- saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2) 
- ciśnienie skurczowe (SYS) 
- ciśnienie rozkurczowe (DIA) 
- ciśnienie średnie (MAP) 
- częstość akcji serca (HR)  

3 Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: 
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- dla CCO co min. 20 sek. 
- dla SvO2 i ScvO2 min. 2 sek. 

4 Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit, interwencyjny, fizjologiczny, drzewa 
decyzyjnego, graficzny, tabelaryczny, wartości cyfrowych , GPS, GDT. 

 Ekran typu „kokpit”: 
- definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika – zakres celów terapii i alarmów, 
- dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki, 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, 
- możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie. 

 Ekran interwencyjny: 
- możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, 
procentowej zmiany od chwili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru 
określonego kolorem. 

 Ekran fizjologiczny: 
- możliwość jednoczesnej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji indeksu całkowitej objętości 
końcoworozkurczowej w jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (EVLW), 
indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI), oraz zmienności objętości wyrzutowej (SVV), 
- możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej (ScvO2), 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. 

 Ekran zależności danych: 
- wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem 
wstępnym, obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną, 
- parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. 

 Ekran trendów graficznych:  
- możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów, 
- jednoczasowe wyświetlanie w postaci cyfrowej bieżącej wartości, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. 

 Ekran trendów tabelarycznych: 
- możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) 
monitorowanych parametrów 
- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów 

 Ekran wartości cyfrowych: 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym, 
- możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. 

 Ekran GPS: 
- pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy dwoma wybranymi parametrami, 
- możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia mierzonych parametrów w czasie, 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości wybranych parametrów, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych 
wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – powiązanych z zakresami alarmów. 
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5 Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub jego płata do obliczeń 
termodylucji przez płucnej 

6 Pamięć trendów monitora min. 72 godz. 

7 Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel (do dalszej obróbki) lub JPG 

8 Menu w języku polskim 

9 Waga aparatu nie więcej niż 3kg 

10 Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą zaciśniętej 
objętości przy użyciu mankietu założonego na palec  

11 Stojak do zawieszania monitora z uchwytem do podwieszania soli fizjologicznej 

12 Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim 

13 Do monitora należy dołączyć: 
- 5 zestawów jednorazowych do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji 
przez płucnej, 
- 3 zestawy jednorazowe do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem metody analizy 
krzywej ciśnienia tętniczego krwi 
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FORMULARZ OFERTY  
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FORMULARZ OFERTY 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:  

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

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

Adres*.......................................................................................................................................... 

Tel.*: ............................................................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej* ...................................................................................................... 

Regon*......................................................................................................................................... 

NIP *............................................................................................................................................. 

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 – TAK, NIE** 

(* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika) 
** - niepotrzebne skreślić 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Ks. Piotra Skargi 10 

05 – 600 Grójec 

 W odpowiedzi na ogłoszenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na zakup, dostawę i uruchomienie aparatury i sprzętu 

medycznego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum 

Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przedkładamy niniejszą ofertę 

oświadczając, że akceptujemy wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

1. 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ:  

a) Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą za cenę brutto: ….……………..…... zł, 

słownie:...................................................................................................................................................,  

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do oferty. 

b) Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii za cenę brutto: …..……….…………………....... zł, słownie: 

..............................................................................................................................................................,  

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do oferty. 

c) Część nr 3 – Respiratory za cenę brutto: …..………………………………………………………..…..... zł, słownie: 

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

 w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty. 

d) Część nr 4 – Monitor rzutu serca za cenę brutto: …..……………….……………..…... zł, słownie: 

..............................................................................................................................................................,  

w tym VAT ............. % , zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do oferty. 
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2. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

w przypadku wyboru naszej oferty.  

3. Oświadczamy, że dostawa będzie  zrealizowana w terminie do 10 grudnia 2018 roku. 

4. Okres gwarancji (min. 36 miesięcy); ………….  

5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z treścią i wymogami SIWZ. 

7. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach Nr od …...... do ......... informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji./ jeżeli dotyczy/ 

8. Oświadczamy, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

9. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie*/ przy udziale podwykonawców* /jeżeli dotyczy/ 

- wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca  zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firmy podwykonawców:……………………………………………………………………. 

10. Informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie*/ nie będzie* prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, jednocześnie ze złożonym 

oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania ………………………………………………………….. 

oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……………………………….............................. 

11. Oferta niniejsza zawiera ......................... kolejno ponumerowanych stron. 

12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: 

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

13. Świadomy odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) ................................................................................................ 
2) ................................................................................................ 
3) ................................................................................................ 
 

................................................. dnia ...................... r.    

......................................................................... 
  (podpis Wykonawcy/Wykonawców) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 1 do formularza oferty 

Zamawiający: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. …………………………………………………………….. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

…………………………………………………….(oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (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………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą 

jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na 

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić 

odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (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 1a do formularza oferty 

Zamawiający: 

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

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………………

……………………………………………………. 

(pełna nazwa/firma, adres, w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

…………………………………………………  

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
 do reprezentacji) 
 
 

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

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. ………………………………………………………………….…………. (nazwa postępowania), prowadzonego przez 

………………….………. (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z 

postępowania na podstawie ww. przepisu] 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  . 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z 

ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

……………………………………………… 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a 

ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



P-53/2018 

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 1b do formularza oferty 

Zamawiający: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………

…………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 

do reprezentacji) 

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO  

 
  

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

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

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

______________________________ 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Załącznik Nr 2 do oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 
Część nr 1 - Monitory modułowe z centralą monitorującą 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu/ minimalne parametry 
wymagane  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Stawka VAT (%) 
 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 szt. 
(kolumna 4 x 
kolumna nr 5) 

Oferowana 
wartość brutto 
(kolumna nr 3 x 
kolumna nr 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Monitor modułowy. Poszczególne moduły 
pomiarowe przenoszone pomiędzy monitorami bez 
udziału serwisu. Kolorowy pojedynczy ekran (płaski 
LCD). Obsługa poprzez ekran dotykowy. Zasilanie 
sieciowe oraz wewnętrzny akumulator. 
Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie. W 
komplecie z każdym monitorem niezbędne przewody. 

4szt.     

2. Centrala pielęgniarska. Przystosowana do co 
najmniej 4 opisanych powyżej stanowisk monitora 
modułowego, ekran o przekątnej 24”, 3-stopniowe 
alarmy, pamięć stanów krytycznych, funkcja 
holterowska 

1szt.     

  RAZEM  

 

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku. 
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku 
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku 
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli 
............................................... dnia ...................... r. 
 

.................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr 3 do oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 
Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. 
Nazwa asortymentu/ minimalne parametry wymagane  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Stawka VAT 
(%) 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 szt. 
(kolumna 4 x 
kolumna nr 5) 

Oferowana 
wartość brutto 
(kolumna nr 3 x 
kolumna nr 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Łóżko do intensywnej terapii. Leże podzielone na min. 4 
segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża 
wypełnione  zdejmowanymi panelami ze zmywalnego 
tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę 
dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. Zasilanie 100 -
240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową. Wbudowany 
akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach 
zaniku prądu. Długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-
20mm)  z możliwością przedłużania leża do minimum 
długości 2500mm (+/-10 mm) . Bezpieczne obciążenie 
robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta 
do 215 kg. 

4szt.     

                                                                                                                                                                                     RAZEM  

1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku. 
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku 
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku 
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli 
............................................... dnia ...................... r. 

 
 

.................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik Nr 4 do oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 
Część nr 3 - Respiratory 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu/ minimalne parametry 
wymagane  

Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Stawka VAT 
(%) 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 szt. 
(kolumna 4 x 
kolumna nr 5) 

Oferowana 
wartość brutto 
(kolumna nr 3 x 
kolumna nr 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Respirator. Respirator do terapii niewydolności 
oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w 
warunkach intensywnej terapii. Respirator dla 
dorosłych i dzieci powyżej 4kg. Wbudowany 
akumulator do zasilania w sytuacjach zaniku prądu. 

4szt.     

                                                                                                                                                                                        RAZEM  

 
1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku. 
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku 
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku 
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli 
............................................... dnia ...................... r.          
 

 .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)  
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Załącznik Nr 5 do oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

FORMULARZ CENOWY 
Część nr 4 -  Monitor rzutu serca 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

Lp. Nazwa asortymentu/ minimalne parametry 
wymagane  

Ilość Cena jednostkowa 
netto za 1 szt. 

Stawka VAT 
(%) 

 

Cena 
jednostkowa 

brutto za 1 szt. 
(kolumna 4 x 
kolumna nr 5) 

Oferowana 
wartość brutto 
(kolumna nr 3 x 
kolumna nr 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Monitor rzutu serca. Przy pomocy urządzenia 
możliwa ocena hemodynamiczna pacjenta metodą 
termodylucji przepłucnej oraz metodą analizy 
krzywej ciśnienia tętniczego. Pamięć trendów 
monitora. Możliwość rozbudowy o funkcję 
nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą 
zaciśniętej objętości czy też rozbudowy o ciągły 
pomiar saturacji żylnej. 

1szt.     

                                                                                                                                                                                        RAZEM  

 
1. Cena jednostkowa netto może być podana do czterech miejsc po przecinku. 
2. Cena jednostkowa brutto może być podana do czterech miejsc po przecinku 
3. oferowana wartość brutto podajemy do dwóch miejsc po przecinku 
Do oceny ofert będzie brana pod uwagę wartość brutto oferty - suma kolumny nr 7 powyższej tabeli 
............................................... dnia ...................... r.        

     .................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)  
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Załącznik nr 2a do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Specyfikacja techniczna 
Część nr 1 – Monitory modułowe z centralą monitorującą 

 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry oferowane 
(należy dokładnie określić 

/opisać parametry 
oferowanego produktu)  

MONITOR MODUŁOWY  

1. 
 

Monitor  modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe 
przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. W ofercie z 
każdym monitorem uchwyt do  montażu na kolumnie lub ścianie. 

 

2. Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o 
przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1900x1000 
pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o). Ekran wyposażony 
w funkcję automatycznego dostosowywania jasności wyświetlania 
do natężenia oświetlenia zewnętrznego. 

 

3. Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez 
pojemnościowy ekran dotykowy. 

 

4. Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na 
ekranie 

 

5. Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny 
akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na 120 
minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. 

 

6. Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania 
wentylatorów 

 

7. Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: wyjście sygnału DVI do 
podłączenia ekranu kopiującego, co najmniej 2 gniazda USB do 
podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów 
paskowych, gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. 

 

8. Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: 
- inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), 
- inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, 
- ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą 
ICG, 
- stężenia gazów anestetycznych, 
- stopnia uśpienia BIS, 
- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT. 

 

9. Monitor umożliwiający połączenie ze wskazanym przez 
Zamawiającego respiratorem (wyświetlanie danych z respiratora 
na ekranie kardiomonitora).  

 

10. EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. 
Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co 
najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia 
krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; 
auto. 
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12. Monitorowanie 7 odprowadzeń jednocześnie.   

13. W komplecie z monitorem przewód EKG z zestawem 5 końcówek.   

14. Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń 
rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF 

 

15. Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w 
siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 
mV 

 

16. Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc  

17. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków 
ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami lub w formie 
wykresów kołowych 

 

18. RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres 
pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. 
Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. 
Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 
mm/s. 

 

19. Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres 
pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. 
Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz 
wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm 
desaturacji. W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz 
wielorazowy czujnik SpO2: typu klips  na palec 

 

20. Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar 
ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie 
co najmniej 4 min). Zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 280 
mmHg. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co 
najmniej 1 – 480 minut. Pomiar sekwencyjny z ustawianiem 
różnych odstępów pomiarowych w co najmniej 4 przedziałach 
czasowych. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz 
średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia 
pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z 
nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 
P/min. 

 

21. W komplecie z każdym monitorem przewód i zestaw mankietów 
dla dzieci i dorosłych (cztery rozmiary). 

 

22. Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 
oraz różnicy między nimi 

 

23. W komplecie z monitorem czujniki temperatury dla dorosłych: 
powierzchniowy oraz centralny. 

 

24. Pomiar inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie 
wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres 
pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 
mmHg. Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z 
inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 
P/min. 

 

25. Funkcja wyświetlania czterech krzywych ciśnienia inwazyjnego ze 
wspólnym poziomem zero 

 

26. W komplecie z kardiomonitorem: dwa przewody połączeniowe do 
przetworników ciśnienia BectonDickinson/Argon 

 

27. Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia śródczaszkowego.   
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28. Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym - 8 szt.  
Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 90 mmHg. 
Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 
R/min.  

 

29. Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie 
działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na 
ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu 
intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). 

 

31. Pomiar i wyświetlanie wartości: Spectra Edge Frequency- SEF, 
Mean Frequency- MF, Total Power -TP , %Delta, %Theta, %Alfa, 
%Beta. 

 

32. Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru saturacji ośrodkowej krwi 
żylnej (ScvO2).  

 

33. Możliwość rozbudowy o pomiar oksymetrii tkankowej rSO2. 
Zakres pomiarowy rSO2 co najmniej od 20 do 95%. 

 

40. Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja 
automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie 
bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności 
alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru).  

 

42. Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych 
parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością 
przynajmniej 1 minuty 

 

43. Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym 
(funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 24 godzin  

 

44. Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i 
odpowiadające im wartości parametrów) 

 

45. Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), 
hemodynamicznych,  natlenienia, nerkowych i wentylacji 

 

46. Monitor wyposażony w funkcje wspomagania decyzji klinicznych:  
c) dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z 

przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów 
związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą 
w płucach , obciążeniem następczym;  

d) związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy 
(zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) 
oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions 
for Sepsis and Septic Shock); ocena poziomu świadomości 
(skala Glasgow); wskaźnik wczesnego ostrzegania (EWS) 

 

47. Monitor przystosowany do pracy w sieci: 
c) możliwość współpracy z opisaną poniżej centralą 

pielęgniarską,  
d) możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa 

centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania 
wydruków na standardowym papierze formatu A4: 
krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i 
tabelarycznych. 

 

48. Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania 
pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, 
bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne 
uruchomienie monitorowania. 
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49. Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia 
urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i 
wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. 

 

STACJA CENTRALNEGO NADZORU 

1. Stacja centralnego przystosowana do podłączenia co najmniej 8 
opisanych powyżej stanowisk monitorowania pacjenta 

 

2. Ekran LCD TFT o przekątnej 24”  

3. Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych 
łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i 
uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu 
centrali. 

 

4. Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w 
monitorach 

 

5. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z 
zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) 
- minimalna liczba zdarzeń: 500/pacjenta 

 

6. Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 
monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko 
trendów; z ostatnich min. 240 godzin  

 

7. Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin  

8. Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na 
standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet  

 

9. Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska 
monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. 

 

 
 

 

............................................... dnia ...................... r. 

 

 

.................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 3a do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Specyfikacja techniczna 
Część nr 2 – Łóżka do intensywnej terapii 

 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry oferowane 
(należy dokładnie określić 

/opisać parametry 
oferowanego produktu)  

1. 

Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu 
sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia 
nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka 
lub gniazdka 

 

2. 
Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w 
sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacja diodowa na panelu 
sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania. 

 

3. 
długość zewnętrzna łóżka –  2200mm (+/-20mm)  z możliwością 
przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm)  
dla pacjentów wysokiego wzrostu 

 

4. 
szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie 
więcej niż 990 mm  (+/-10mm) 

 

5. 

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą natrysku 
elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego 
min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione  zdejmowanymi 
panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi 
stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.  

 

6. 
Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, 
PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) Załączyć certyfikat. 

 

7. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm  

8. 
Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. 
Max. waga pacjenta do 215 kg. 

 

9. 

Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi 
lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone 
w otwory wentylacyjne oraz do odprowadzania płynów pod 
łóżko 

 

10. 
Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające 
łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających bez 
konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad 

 

11. 

Sterowanie elektryczne przy pomocy: 
Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od 
strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu 
med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla 
personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg 
posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację 
funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Pilota 
przewodowego dla pacjenta z funkcjami zmiany pozycji oparcia 
pleców i nóg, autokontur, wysokości leża, zawieszany na poręczy 
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bocznej. 

12. 
Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 
750mm (+/- 30 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”  

 

13. 
Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne 

 

14. Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-65 +/- 5  

15. 
Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, uchwyt na 
kasetę. 

 

16. Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 5  

17. Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi  

18. 
System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów 
pleców i nóg 

 

19. 

Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu 
pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie 
przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla 
personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg  
oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
wewnętrznej 

 

20. 

Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga  min.12– sterowanie z panelu sterowniczego 
montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
zewnętrznej 

 

21. 

Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego  – 
sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim 
piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym 
na szczycie łóżka od strony nóg  oraz na sterownikach 
wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej 

 

22. 

Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich 
segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - 
sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego 
odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym 
montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
zewnętrznej 

 

23. 

Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich 
segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie 
przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim 
piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie 
łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w 
barierki boczne od strony zewnętrznej 

 

24. 

Elektryczna pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich 
segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w 
celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad 
pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku 
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu 
sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz 
na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
zewnętrznej 

 

25. Elektryczna  pozycja  ułatwiająca wejście i zejście z lóżka  
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pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do 
minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) -  
sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego 
odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym 
montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na 
sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony 
wewnętrznej 

26. 

Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) 
dla poszczególnych regulacji: 
- regulacji wysokości 
- regulacji części plecowej  
- regulacji części nożnej  
Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach 
bocznych (zew i wew) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. 

 

27. 

Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja 
CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu 
oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być 
dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych 
(opuszczone czy podniesione). 

 

28. 
Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania 
wbudowanych w poręczach bocznych (zew i wew) oraz na 
panelu sterowniczym dla personelu med.  

 

29. Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym.  

30. Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe.  

31. 
Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie 
hamulców i jazdy z wszystkich 4 stron kół z kolorystycznym 
oznaczeniem funkcji. 

 

32. 

Podwójne koła o średnicy min. 150mm  bez widocznej 
metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające 
mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące 
doskonałą mobilność łóżka 

 

33. 

Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające 
pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy 
użyciu jednej ręki. Wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu 

oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. 

 

34. 
Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem 
gazowym, samoblokujące się,  opuszczane pod leże, poniżej 
wysokości materaca. 

 

35. 

Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po 
wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla 
pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na 
wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi 
piktogramami  w celu łatwej identyfikacji regulacji.  

 

36. 
Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – 
zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do 
barierek jednoczęściowych. 

 

37. 
4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed 
uszkodzeniami  

 

38. 
Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają 
przesuwaniu się materaca po płycie leża 

 

39. Podświetlenie leża  
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40. 
Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu 
stron leża 

 

41. 
Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania 
pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) 

 

42. 
Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego 
wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka 

 

43. 
Kabel zasilający, skręcony, wzmocniony, o zwiększonej 
odporności i żywotności 

 

44. Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4  

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

1. materac z pianki poliuretanowej  z pokrowcem nie 
przepuszczającym płynów,  
a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach,  o 
wysokości min. 12 cm lub 14 cm,  pianka o gęstości min. 32 
kg/m3,  
długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do 
wymiarów leża łóżka 
materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 
597-1 oraz PN EN 597-2 
2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z  
regulacją wysokości z  
4 haczykami.  
wysięgnik z trójkątem ułatwiający podnoszenie się pacjenta , 
udźwig min,. 75 kg 
materacyk – przedłużka rozmiarem kompatybilny z materacem 
podstawowym 

 

 
 

 

............................................... dnia ...................... r. 

 
 

.................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców 
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Załącznik nr 4a do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Specyfikacja techniczna 
Część nr 3 – Respiratory 

 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry oferowane 
(należy dokładnie określić 

/opisać parametry 
oferowanego produktu)  

1. Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego 
pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. 
Respirator przeznaczony do zastosowania na Oddziale Intensywnej 
Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego 
pochodzenia 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1 Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 4 kg.  

2 Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 
2,8 do 6,0 bar 

 

3 Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, 
minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość 
podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza 

 

4 Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w 
blokadę. 

 

5 Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz   

6 Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 
90 minut 

 

TRYBY WENTYLACJI 

1 V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością   

2 P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem   

3 PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową 
objętością oddechową  

 

4 CMV/ Assist  

5 V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV  

6 CPAP/PSV  

7 Wdech manualny 
Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza 
mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. 

 

8 Oddech spontaniczny  

9 Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów  

10 Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, 
Bilevel, DuoLevel, SPAP,  i podobne 

 

11 Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg 
wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo 
lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. 

 

12 APRV  
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13 Możliwość rozbudowy o automatyczną próbę oddechu 
spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: 
regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta TVe/IBW i 
realizowanej ilości oddechów pacjenta. Jednoczesna prezentacja 
mini trendów min. TVe/IBW, fspn, MVe 

 

14 Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP.  

15 Wentylacja nieinwazyjna NIV  

16 Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem 
bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub 
ciśnieniowej 

 

17 Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek.  

18 Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek.  

19 Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i 
automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta 
przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem 
pracy respiratora 

 

20 Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i 
tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości 
procentowej kompensacji 

 

21 Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji 
nieinwazyjnej i inwazyjnej. 

 

22 Funkcja tlenoterapii (nie będąca 
trybem wentylacji) umożliwiająca 
podaż pacjentowi mieszanki 
powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika 
poziomie przepływu min. do 60 l/min. oraz wartości FiO2 

 

23 Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi 
podatności i oporów 

 

24 Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej 

 

PARAMETRY REGULOWANE 

1 Częstość oddechów  
minimalny zakres 1–100 odd./min 

 

2 Objętość pojedynczego oddechu  
minimalny zakres 20– 2500 ml 

 

3 Przepływ wdechowy 
minimalny zakres 6 – 160 l/min. 

 

4 Czas wdechu minimalny zakres  0,2 – 10 s  

5 I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10  

6 Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub 
stosunku wdechu do wydechu 

 

7 Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w 
zakresie 21 – 100% 

 

8 Ciśnienie wdechowe Pinsp ;  minimalny zakres 2 – 95 cmH2O  

9 Ciśnienie wspomagania Psupp;  minimalny zakres  0 – 95 cmH2O  

10 PEEP; minimalny zakres  0 – 50 cmH2O  

11 Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, 
APRV 
Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O 

 

12 Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV 
Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O 
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13 Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, 
SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał 
stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia 
co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem 
ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 30 sekund 

 

14 Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, 
SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund 

 

15 Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s  

16 Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta  
minimalny zakres  0,5 – 20 l/min 

 

17 Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta 
minimalny zakres  -0,5 – -20 cmH2O 

 

18 Regulowane procentowe kryterium 
zakończenia fazy wdechowej w trybie 
PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] 

 

19 Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie 
PSV 

 

OBRAZOWANIE  MIERZONYCH PARAMETRÓW  WENTYLACJI  

1 Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, 
przekątna minimum 15,1 cali.  

 

2 Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w 
stosunku do respiratora 

 

3 Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do 
sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od 
modułu pneumatycznego. 

 

4 Integralny pomiar stężenia tlenu   

5 Całkowita częstość oddychania  

6 Częstość oddechów obowiązkowych  

7 Częstość oddechów spontanicznych  

8 Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu  

9 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej 
pacjenta, Vte/IBW 

 

10 Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego  

11 Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej   

12 Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej   

13 Minutowa objętość przecieku  

14 Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy.  

15 Przepływ końcowo-wydechowy  

16 Ciśnienie szczytowe  

17 Średnie ciśnienie w układzie oddechowym  

18 Ciśnienie PEEP/CPAP  

19 Ciśnienie plateau  

20 I:E  

21 Czas wdechu Ti  

22 Pomiar oporów wdechowych i wydechowych  

23 Pomiar podatności statycznej  

24 Pomiar podatności dynamicznej  

25 Pomiar ciśnienia PEEPi  

26 Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana 
przez wewnętrzny PEEPi 
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27 Pomiar P0.1  

28 Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej 
siły wdechowej. 

 

29 Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta  

30 Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora  

31 Pomiar wskaźnika RSB/RSBI  

32 Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp  

33 Możliwość równoczesnego  obrazowania trzech przebiegów 
krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu  i 
objętości w funkcji czasu 

 

34 Możliwość równoczesnego  obrazowania dwóch pętli zamkniętych 
do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub 
ciśnienie/przepływ 

 

35 Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych  i 
pętli oddechowej 

 

36 Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w 
dowolnym momencie w celu ich analizy. 

 

37 Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 10 ekranów. 
Możliwość zapisu na pamięci USB 

 

38 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli 
statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy 
niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru 
przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia 
optymalnego PEEP-u 

 

39 Możliwość rozbudowy o manewr rekrutacji, tzw. ciągła inflacja  

40 Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z  
min. 96 godzin 

 

ALARMY 

1 Braku zasilania w energię elektryczną  

2 Braku zasilania w tlen  

3 Braku zasilania w powietrze  

4 Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej)  

5 Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej)  

6 Wysokiego ciśnienia  w układzie pacjenta  

7 Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta  

8 Wysokie ciśnienie PEEP  

9 Wysokiej i niskiej częstości oddechowej  

10 Bezdechu   

11 Hierarchia alarmów w zależności od ważności  

12 Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń  

INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE 

1 Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów 
wentylacji 

 

2 Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr rekrutacji 
pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja 

 

3 Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją 
krzywej CO2 na ekranie respiratora.  

 

4 Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej  

5 Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów 
na ekranie respiratora. 
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6 Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na 
podstawie wagi pacjenta IBW 

 

7 Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa 
respiratora 

 

8 Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów 
pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego 

 

9 Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby)  

10 Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa 
respiratora 

 

11 Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku 
– 5 szt. 

 

12 Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 
60 min.  

 

13 Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta  

14 Płuco testowe  

15 Szyna do mocowania akcesoriów  

16 Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło  

17 Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami 
zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: 
RS232, USB, Ethernet 

 

POZOSTAŁE 

1 Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą)  

2 Oprogramowanie respiratora w języku polskim  

1 Urządzenie do rutynowych i trudnych intubacji  dzieci i dorosłych  

2 Zintegrowany, kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej  2,4 ‘’, z 
maksymalnym kątem widzenia nie mniejszym niż 155° 

 

3 Zasilany na standardowe baterie alkaliczne AAA zapewniającej 
min. 80 minut pracy urządzenia. 

 

4 Wymienne tory wizyjne wielorazowego użytku (adaptery), 
umożliwiające stosowanie łyżek dla całego zakresu wiekowego 
pacjentów od noworodków do dorosłych 

 

5 Zintegrowane z urządzeniem źródło światła- biała dioda LED  

6 Wskaźnik LED stanu  baterii  

7 Jednorazowe łyżki czyste mikrobiologicznie, rozmiary  2, 3, 4 Łyżki 
w rozmiarze 2 i 3 występują również w wersji z kanałem 
prowadzącym rurkę intubacyjną 

 

8 Waga videolaryngoskopu z łyżką ok 220g  

9 Powłoka przeciwmgielna na końcu dystalnym  

10 System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min.  

11 Instrukcja obsługi w języku polskim  

12 Wyjście video  

 
 
............................................... dnia ...................... r. 

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

(podpis Wykonawcy/Wykonawców 
 



P-53/2018 

64 

 

Załącznik nr 5a do formularza oferty 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Specyfikacja techniczna 
Część nr 4 -  Monitor rzutu serca 

 

Lp. PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametry oferowane 
(należy dokładnie określić 

/opisać parametry 
oferowanego produktu)  

1. Urządzenie do oceny stanu pomiaru rzutu serca metoda 
termodylucji przepłucnej oraz analizy krzywej ciśnienia tętniczego 
krwi 

 

 Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji 
przepłucnej: 

• Bez użycia cewnika Swan-Ganza 

• Drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły 
głównej górnej 

 

 Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą analizy krzywej 
ciśnienia tętniczego krwi: 

• Bez użycia cewnika Swan-Ganza 

• Drogą kaniulacji jednego dostępu naczyniowego (dostęp 
techniczny) 

 

2. Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane:  
- rzut serca (CO) 
-  objętość wyrzutowa (SV)  
- systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR)  
- zmienność objętości wyrzutowej (SVV) 
- indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI)  
- indeks przepuszczaności naczyń płucnych (PVPI) 
- indeks całkowitej objętości końcoworozkurczowej zawartej w 
jamach serca (GEDI) 
- całkowita frakcja wyrzutowa (GEF) 
- wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV) 
- indeks funkcji serca (CFI) 
- wewnątrzpłucna objętość krwi (PBV) 
- saturacja krwi żylnej (ScvO2 i Svo2) 
- ciśnienie skurczowe (SYS) 
- ciśnienie rozkurczowe (DIA) 
- ciśnienie średnie (MAP) 
- częstość akcji serca (HR)  

 

3. Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych: 
- dla CCO co min. 20 sek. 
- dla SvO2 i ScvO2 min. 2 sek. 

 

4. Wyświetlanie danych w postaci ekranów: kokpit, interwencyjny, 
fizjologiczny, drzewa decyzyjnego, graficzny, tabelaryczny, 
wartości cyfrowych , GPS, GDT. 

 

 Ekran typu „kokpit”:  
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- definiowany i wizualizowany kolorem przez Użytkownika – zakres 
celów terapii i alarmów, 
- dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci 
strzałki, 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w 
założonym przedziale czasowym, 
- możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie. 

 Ekran interwencyjny: 
- możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu 
graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwili 
podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru 
określonego kolorem. 

 

 Ekran fizjologiczny: 
- możliwość jednoczesnej wizualizacji cyfrowej i w postaci 
animacji indeksu całkowitej objętości końcoworozkurczowej w 
jamach serca (GEDI), pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej 
(EVLW), indeksu systemowego oporu obwodowego (SVRI), oraz 
zmienności objętości wyrzutowej (SVV), 
- możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji 
żylnej (ScvO2), 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów. 

 

 Ekran zależności danych: 
- wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów 
hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, 
obciążeniem następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną, 
- parametry wyświetlane w postaci cyfrowej, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów. 

 

 Ekran trendów graficznych:  
- możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów graficznych 
monitorowanych parametrów, 
- jednoczasowe wyświetlanie w postaci cyfrowej bieżącej 
wartości, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów. 

 

 Ekran trendów tabelarycznych: 
- możliwość wyświetlania 1,2,3 lub 4 trendów tabelarycznych 
(wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów 
- jednoczasowe wyświetlane w postaci cyfrowej bieżącej wartości 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów 

 

 Ekran wartości cyfrowych: 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w 
założonym przedziale czasowym, 
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- możliwość wizualizacji 1,2,3 lub 4 wartości jednocześnie, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów. 

 Ekran GPS: 
- pozwala określić oczekiwany obszar pomiarowy pomiędzy 
dwoma wybranymi parametrami, 
- możliwość śledzenia zmian położenia punktu przecięcia 
mierzonych parametrów w czasie, 
- duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów, 
- możliwość jednocześnie wizualizacji w sposób ciągły 2 wartości 
wybranych parametrów, 
- dodatkowe oznaczenie statusu wyświetlanych parametrów przy 
pomocy kolorowych wskaźników (zielony, żółty, czerwony) – 
powiązanych z zakresami alarmów. 

 

5. Możliwość wprowadzenia poprawki związanej z resekcją płuca lub 
jego płata do obliczeń termodylucji przez płucnej 

 

6. Pamięć trendów monitora min. 72 godz.  

7. Możliwość transferu danych przez port USB w postaci pliku Excel 
(do dalszej obróbki) lub JPG 

 

8. Menu w języku polskim  

9. Waga aparatu nie więcej niż 3kg  

10. Możliwość rozbudowy o funkcję nieinwazyjnego pomiaru rzutu 
serca metodą zaciśniętej objętości przy użyciu mankietu 
założonego na palec  

 

11. Stojak do zawieszania monitora z uchwytem do podwieszania soli 
fizjologicznej 

 

12. Do monitora należy dołączyć: 
- 5 zestawów jednorazowych do pomiarów hemodynamicznych z 
wykorzystaniem termodylucji przez płucnej, 
- 3 zestawy jednorazowe do pomiarów hemodynamicznych z 
wykorzystaniem metody analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi 

 

13. Okres gwarancji urządzenia (nie dotyczy części zużywanych) – 24 
miesiące 

 

14. Dopuszczenie do obrotu na rynku polskim  

15. Instrukcji obsługi w języku polskim  

 

 

............................................... dnia ...................... r. 

.................................................................... 
(podpis Wykonawcy/Wykonawców 

 

 

 

 



P-53/2018 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
 

UMOWA /WZÓR/ 
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UMOWA /WZÓR/ 

Zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

Część nr………………………… 

 

Zawarta w dniu …………………..………………… pomiędzy: 

Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą  

w Grójcu przy ulicy Piotra Skargi 10, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000351118, reprezentowanym przez: 

Marzena Barwicka- Prezes zarządu 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) 

a firmą………………………………..………… z siedzibą w …………………………….. ………., działającym w oparciu 

o wpis do ………………………., pod numerem………………………….., reprezentowaną przez : 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………. 

(zwaną dalej “Wykonawcą”) 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 221 000 Euro na podst. art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), o następującej treści: 

zm.), o następującej treści:  
§ 1. 

Przedmiot umowy, okres obowiązywania 

1. Przedmiotem umowy jest zakup, dostawa i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla 

potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na 

Zamawiającego własność sprzętu będącego przedmiotem umowy, a Zamawiający zobowiązuje się 

sprzęt odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę za jego dostarczenie.  

3. Termin realizacji umowy – …………………...  

4. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wybrana  oferta. 

§ 2. 

Warunki dostawy 

1. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu lub 

osobie trzeciej wskazanej na piśmie przez Zamawiającego.  
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2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji umowy jest Kierownik Działu 

Techniczno- Gospodarczego nr tel.(48) 664-91-32 . 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji umowy jest ………………..…………. 

tel. …………………  

§ 3. 

Wydanie sprzętu, ubezpieczenie i transport 

1. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dostarczenie sprzętu, zainstalowanie, 

uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu i po wykonaniu tych czynności protokolarne 

przejęcie przez Zamawiającego.  

2. Za miejsce dostawy (Miejsce Dostawy) uznaje się adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum 

Medyczne w Grójcu, ulica Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.  

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do jego 

uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.  

4. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku 

braku takich norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu sprzętu 

do Miejsca Dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w Miejscu Dostawy.  

5. Do sprzętu Wykonawca dołączy specyfikacje, ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie 

niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje oraz instrukcję obsługi w wersji papierowej 

i elektronicznej w języku polskim.  

§ 4. 

Rękojmia za wady fizyczne i prawne 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne 

dostarczonego sprzętu.  

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność sprzętu z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

dostarczonego sprzętu, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, 

praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, 

pozostające w związku z wprowadzeniem towaru do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 5. 

Gwarancja jakości, reklamacje 

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony sprzęt w ramach umowy jest wolny od 

wad fizycznych w rozumieniu § 4, ust. 2 niniejszej umowy. Zamawiający może wykonywać 
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uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

dostarczonego sprzętu.  

2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie ze sprzętem dokument gwarancyjny co do jakości 

dostarczonego sprzętu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią.  

3. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego 

gwaranta albo osób przez nich upoważnionych, naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad. 

Wykonawca lub inny gwarant albo osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są dokonać naprawy 

lub wymiany sprzętu.  

4. Czas naprawy sprzętu wynosi nie dłużej niż 3 dni robocze.  

5. Termin obowiązywania pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi …………………miesięcy, 

liczony od daty protokołu odbioru sprzętu. W okresie trwania gwarancji – okresowe bezpłatne 

przeglądy sprzętu nie rzadziej niż 1 raz w roku wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych 

przez producenta w procedurze przeglądowej. W tym okresie Zamawiający nie ponosi żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego 

paragrafu.  

6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 

tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady 

fizyczne sprzętu, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi 

odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 

gwarancji. Podczas trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub 

wymiany sprzętu określonego w umowie. Termin reakcji na zgłoszenie usunięcia wady nie może 

przekroczyć 24 godz. od momentu zgłoszenia w dni robocze.  

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wynikające z nich przestoje, jeżeli będą 

one spowodowane błędną obsługą, bądź nie stosowaniem się do instrukcji obsługi sprzętu 

określonego w umowie.  

8. Jeśli Wykonawca lub gwarant albo osoba przez nich upoważniona, po wezwaniu ich do naprawy 

lub wymiany sprzętu i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełni 

obowiązku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad w terminie określonym w dokumencie 

gwarancyjnym, Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.  

§ 6 

Podwykonawcy ( dotyczy*/nie dotyczy*) 

1. Wykonawca zleca pod warunkiem, że termin zakończenia przedmiotu umowy i cena umowna 

przedstawiona w ofercie nie ulegają zmianie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i ofertą, część czynności objętych umową Podwykonawcy: a)Firmie…………………. z 
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siedzibą ………. NIP ………………, nr konta bankowego ………………………………………, w zakresie 

……………………………………………………………………………  

2. Zlecenie podwykonania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy.  

3. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania Umowy podwykonawców, którzy nie są 

wymienieni w niniejszej umowie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 4. 

Wykonawca gwarantuje, że podwykonawca posiada odpowiednie uprawnienia w takim zakresie, aby 

wykonać prawidłowo zamówienie objęte umową.  

5. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.  

6. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność wraz z gwarancją za czynności, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, 

elementy umowy, w tym w szczególności zakres prac, termin wykonania oraz wynagrodzenie.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 

przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.  

9. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom uznany będzie brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcom.  

10. W przypadku występowania płatności, do których uprawnieni są podwykonawcy, Wykonawca w 

terminie 2 dni od daty wystawienia własnej faktury lub rachunku przedłoży Zamawiającemu dowód 

zapłaty należności na rzecz podwykonawców z tytułu czynności objętych w fakturze lub rachunku 

Wykonawcy.  

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

§ 7. 

Wartość umowy, zapłata ceny 

1. Wartość umowy opiewa na kwotę ……………….. zł brutto (słownie ……………..)  

2. Zapłata ceny za dostarczony sprzęt nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany przez niego na fakturze lub rachunku.  

3.Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem w terminie 60 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury lub rachunku będzie protokół odbioru sprzętu objętego umową.  



P-53/2018 

72 

 

5.W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §7 ust. 3, przez Zamawiającego, 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.  

6. Wszelkie płatności będą dokonywanie w złotych polskich.  

§ 8. 

Zmiana stron umowy 

Zmiana wierzyciela może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez zamawiającego w formie pisemnej.  

§ 9. 

Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu sprzętu w całości lub w części Zamawiający 

naliczy karę umowną, której wysokość określa się na 0,5% wartości brutto umowy za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 10% wartości brutto umowy.  

4. W przypadku ujawnienia wady w zakupionym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin do wymiany towaru na wolny od wad. Z tytułu opóźnienia w dostarczeniu sprzętu 

wolnego od wad, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wadliwego 

przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.  

§ 10. 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich 

sporów powstałych między nimi a wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź 

bezpośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.  

2. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są 

w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.  
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§ 11.  

Prawo właściwe, język, zmiany umowy 

1. W zakresie nieuregulowanym w umowie znajdują zastosowanie przepisy regulujące kwestię 

udzielania zamówień publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami – Kodeks cywilny.  

2. Niniejsza umowa została zawarta w języku polskim.  

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, 

które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.  

4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 

wprowadzonej przepisami prawa - może się zmienić od dnia wejścia w życie danego aktu prawnego, 

w takim przypadku zmieni się wartość stawki podatku VAT i ceny brutto, cena netto pozostanie bez 

zmian.  

5.Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

6.Zmiany dokonane w naruszeniem ust. 3,4 i 5 niniejszego § są nieważne.  

§ 12. 

Egzemplarze umowy 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

Załączniki do umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 

 

Akceptuje pod względem finansowym 

 

………………………………………………………… 
Główny Księgowy 

 

 

Wykonawca          Zamawiający 

 
 
Sporządziła: Iwona Grzeszczyk 


