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Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  urządzeń  medycznych  do  Szpitala 
Powiatowego  przy  ul.  Chorzowskiej  36,41-605  Świętochłowice,  znak  sprawy: 
41/ZA/10.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 
nr 113,  poz.  759  j.t.)  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  pn.  „Zespół   Opieki 
Zdrowotnej  w Świętochłowicach”  udziela  odpowiedzi  na  następujące  pytania  oraz  dokonuje 
modyfikacji SIWZ:

Pytanie nr 1:
Dotyczy pakietu nr XII
Czy zamawiający wymaga  ulotki  informacyjnej  czy oryginalnych katalogów producenta  na 
potwierdzenie parametrów?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający pod pojęciem „ulotki informacyjnej” rozumie ulotki informacyjne producenta na 
potwierdzenie wymaganych parametrów.

Pytanie nr 2:
Dotyczy pakietu nr X myjnia endoskopowa.
Czy zamawiający dopuści myjnie realizującą następujące etapy mycia i dezynfekcji:
- mycie z detergentem
- płukanie
- dezynfekcję w temperaturze około 26 stopni Celsjusza ( temperatura pokojowa)
- mycie
- płukanie
- suszenie

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza myjnie realizującą następujące etapy mycia i dezynfekcji:
- mycie z detergentem,
- płukanie,

1



- dezynfekcję w temperaturze około 26 stopni Celsjusza (temperatura pokojowa),
- mycie,
- płukanie,
- suszenie.

Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dokona wydłużenia terminu realizacji? Określony przez Zamawiającego krót-
ki termin jest trudny do realizacji chociażby ze względów  logistycznych. 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie  jest  możliwe  przedłużenie  terminu  realizacji  zadania  ze  względu  na  finansowanie 
inwestycji z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 4: 
Czy zamawiający dopuści łóżko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii, które nie 
jest  łóżkiem  szpitalnym przerobionym na  porodowe,  o  parametrach  nieco  odmiennych  od 
opisanych ale spełniających  wszystkie normy i mające wiele innych zalet , a mianowicie: łóżko 
o długości 2100mm i szerokości 1016mm, z kątem uniesienia pleców w zakresie -12º do -70º, z 
elektrycznym przechyłem Trendelenburga  12º  regulowanym elektrycznie,  bez  funkcji  anty- 
Trendelenburga  która  w  tego  rodzajów niepotrzebna,  z  elektryczną  regulacja  wysokości  w 
zakresie  600-895  mm,  oparcia  pleców  i  siedziska  za  pomocą  siłownika  elektrycznego 
sterowanego  z  pilota  przewodowego,  łóżko  z  poręczami  bocznymi  chromowanymi 
odejmowanymi  z  wykończeniu  z  poliuretanu,  które  są  jednocześnie  zabezpieczeniami 
bocznymi  bez  możliwości  ich  składania  z  kołami  o  średnicy  125  mm,  z  podkolannikami 
będącymi jednocześnie podporami stóp. Z racji, iż jest to łóżko specjalnie zaprojektowane do 
porodów  nie  jest  wymagane  posiadanie  standardowych  szczytów,  tak  jak  w  normalnych 
łóżkach  szpitalnych,  proszę  o  dopuszczenie  o  budowie  eliptycznej,  bez  ramowej,  bez 
standardowych  szczytów,  ale  dodatkowo wyposażone  w  podgłówek  oraz  uchwyt  w górnej 
części  segmentów  pleców,  bez  krążków  odbojowych  ale  wyposażone  w  listwy  odbojowe 
w pełni chroniące przed uderzeniami.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza łóżko zaprojektowane specjalnie  na potrzeby ginekologii,  które nie 
jest  łóżkiem  szpitalnym przerobionym na  porodowe,  o  parametrach  nieco  odmiennych  od 
opisanych ale spełniających  wszystkie normy i mające wiele innych zalet , a mianowicie: łóżko 
o długości 2100mm i szerokości 1016mm, z kątem uniesienia pleców w zakresie -12º do -70º, z 
elektrycznym przechyłem Trendelenburga  12º  regulowanym elektrycznie,  bez  funkcji  anty- 
Trendelenburga  która  w  tego  rodzajów niepotrzebna,  z  elektryczną  regulacja  wysokości  w 
zakresie  600-895  mm,  oparcia  pleców  i  siedziska  za  pomocą  siłownika  elektrycznego 
sterowanego  z  pilota  przewodowego,  łóżko  z  poręczami  bocznymi  chromowanymi 
odejmowanymi  z  wykończeniu  z  poliuretanu,  które  są  jednocześnie  zabezpieczeniami 
bocznymi  bez  możliwości  ich  składania  z  kołami  o  średnicy  125  mm,  z  podkolannikami 
będącymi jednocześnie podporami stóp. Z racji, iż jest to łóżko specjalnie zaprojektowane do 
porodów  nie  jest  wymagane  posiadanie  standardowych  szczytów,  tak  jak  w  normalnych 
łóżkach  szpitalnych,  proszę  o  dopuszczenie  o  budowie  eliptycznej,  bez  ramowej,  bez 
standardowych  szczytów,  ale  dodatkowo wyposażone  w  podgłówek  oraz  uchwyt  w górnej 
części  segmentów  pleców,  bez  krążków  odbojowych  ale  wyposażone  w  listwy  odbojowe 
w pełni chroniące przed uderzeniami.
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Pytanie nr 5:
Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i personelu medycznego (co wydaje się oczywiste) 
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  konstrukcyjnego  kolumnowego  charakteryzującego  się 
brakiem miejsc stwarzających możliwość przytrzaśnięcia lub też przygniecenia ciała rodzącej 
lub  personelu  tak  jak  jest  to  w  starszych  korbowych  czy  też  opartych  na  pentagrafie 
rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6:
Czy ze  względu  na  ułatwienie  pracy personelowi  medycznemu  (co  wydaje  się  oczywiste) 
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  konstrukcyjnego  podkolanników  będących  jednocześnie 
podporami stóp umożliwiających konfigurację według stosowanej w danym porodzie pozycji 
rodzącej.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  konstrukcyjnego  podkolanników  będących  jednocześnie 
podporami stóp umożliwiających konfigurację według stosowanej w danym porodzie pozycji 
rodzącej. 

Pytanie nr 7:
Czy ze  względu  na  ułatwienie  pracy personelowi  medycznemu  (co  wydaje  się  oczywiste) 
Zamawiający  wymaga  rozwiązania  konstrukcyjnego  segmentu  nożnego  z  możliwością 
schowania całkowitego segmentu (bez ściągania materaca) pod leże łóżka w momencie kiedy 
jest on nie potrzebny lub też ustawienia pod kątem podczas odpowiedniej pozycji w trakcie 
porodu. Takie rozwiązanie nie zmusza personelu do znacznego wysiłku fizycznego podczas 
konieczności demontażu i odłożenia segmentu w inne miejsce.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuści kolposkop z powiększeniem całkowitym 3,7x; 7x;15x?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kolposkop z powiększeniem całkowitym 3,7x; 7x;15x.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuści  kolposkop  z  ogniskową  obiektywu  300mm?  Kolposkop  spełnia 
wszystkie pozostałe parametry techniczne

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kolposkop z ogniskową obiektywu 300mm.

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy do 5 tygodni od dnia podpisania 
umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowane urządzenie nie jest produkcji polskiej 
a  czas  dostawy uzależniony jest  od  zagranicznego producenta  i  może  potrwać nieznacznie 
dłużej niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie  jest  możliwe  przedłużenie  terminu  realizacji  zadania  ze  względu  na  finansowanie 
inwestycji z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 11:
Do punktu 1- Optyka
Czy Zamawiający dopuści optykę laparoskopową o wymaganych parametrach ale o długości 
roboczej: 31cm? Całość z okularem stanowi długość min. 34cm.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza  optykę  laparoskopową o  wymaganych  parametrach  ale  o  długości 
roboczej: 31cm? Całość z okularem stanowi długość min. 34cm.

Pytanie nr 12:
Dotyczy punktu 2- Insuflator
Czy Zamawiający dopuści insuflator laparoskopowy, medyczny o następujących parametrach:
przepływ: 401/min.
zakresie ciśnienia 1-30 mm Hg
podgrzewanie gazu w spirali autoklawowalnego węża połączeniowego,
ustawialny przepływ gazu od trybu wolnego do szybkiego,
wskaźnik poziomu gazu w butli, podświetlany,
wąż wysokociśnieniowy: dł. 1m.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza insuflator laparoskopowy, medyczny o następujących parametrach:
przepływ: 401/min.
zakresie ciśnienia 1-30 mm Hg
podgrzewanie gazu w spirali autoklawowalnego węża połączeniowego,
ustawialny przepływ gazu od trybu wolnego do szybkiego,
wskaźnik poziomu gazu w butli, podświetlany,
wąż wysokociśnieniowy: dł. 1m.

Pytanie nr 13: 
Do punktu 3- Pompa ssąco-płucząca:
Czy Zamawiający dopuści pompę ssąco-płuczącą o następujących parametrach:
Pompa ssąco-płucząca, medyczna, do laparoskopii
duży wyświetlacz LCD parametrów pracy,
sterowanie ekranem dotykowym i pilotem,
wydajność płukania: do 3,5 l/min,
wydajność płukania: do 4 l/min,
ciśnienie ssania: 0-700 mbar,
zestaw drenów autoklawowalnych, silikonowych do płukania  i ssania,
dodatkowa butla szklana poj. 2 l, na wydzielinę.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14: 
Do punktu –4- Kosz druciany
Czy Zamawiający dopuści kosz druciany do sterylizacji optyk o średnicy od 1 do 10 mm o 
wym: 454x84x41 mm,
Optyka mocowana w 2 miejscach?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza kosz druciany do sterylizacji optyk o średnicy od 1 do 10 mm o wym: 
454x84x41 mm,
optyka mocowana w 2 miejscach.

Pytanie nr 15: 
Czy  Zamawiający  dopuści  mając  na  uwadze  bezpieczeństwo  programowania  infuzji  przy 
korzystaniu  z  listy  leków,  wymaga  aby  do  każdego  leku  była  możliwość  zapamiętania 
parametrów podaży leku takich jak : szybkość dawkowania, objętość i czas, wielkość bolusa? 

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16:
Czy Zamawiający wymaga możliwości wpinania do stacji dokujących oferowanej pompy infu-
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zyjnej? 
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17:
Czy Zamawiający, mając na uwadze dokładność dozowania leków przy infuzjach o bardzo ma-
łej prędkości i/lub objętości wlewu, wymaga możliwość stosowania w oferowanych pompach 
również strzykawek mniejszych niż 10 ml tj. 5 ml?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18:
Czy Zamawiający dopuści diatermię pracującą z częstotliwością  330 KHz?
Diatermie elektrochirurgiczne różnych producentów pracują w zakresach częstotliwości od 200 
KHz do 4 MHz, a małe różnice w stosowanych przez producentów częstotliwościach nie mają 
wpływu na pracę generatorów. Nie istnieją również uregulowania prawne narzucające zakres 
częstotliwości w urządzeniach elektrochirurgicznych..

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza diatermię pracującą z częstotliwością  330 KHz.

Pytanie nr 19: 
Czy Zamawiający dopuści  diatermię,  która umożliwia  bardziej  szczegółową regulacje mocy 
w całym zakresie pracy- co 1 W. Umożliwia to uzyskanie lepszych pożądanych efektów pracy.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza diatermię, która umożliwia bardziej szczegółową regulacje mocy w ca-
łym zakresie pracy- co 1 W.

Pytanie nr 20:
Pytanie 1- Pakiet nr 2- łóżko porodowe
Czy Zamawiający wydłuży wymagany czas realizacji zamówienia dla pakietu nr 2 (łóżko poro-
dowe) z 3 do 6 tygodni od daty podpisania umowy?.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie jest możliwe przedłużenie terminu realizacji zadania ze względu na finansowanie inwesty-
cji z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 21:
Dotyczy Pakietu VIII- Kardiomonitor.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o max. szerokości 360mm i max. wysokości 
310mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza aparat o max. szerokości 360mm i max. wysokości 310mm.

Pytanie nr 22:
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z trendami z min.72 godz?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23:
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji przywoływania pielęgniarki?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 24:
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Czy  Zamawiający  dopuści  do  przetargu  wysokiej  klasy  kardiomonitor  bez  zewnętrznego 
wyjścia  synchronizacji  defibrylatora,  natomiast  posiadający  wewnętrzne  zabezpieczenie 
wysokiej klasy przed impulsem defibrylatora?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

 
Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem częstości pracy serca 20-290u/min?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający dopuszcza aparat z zakresem częstości pracy serca 20-290u/min.

Pytanie nr 26:
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z przewodami 3 i 5 żyłowymi, bez możliwości 
używania 3 odprowadzeń z kabla 5 żyłowego. Taką funkcję posiada tylko jedna firma, a to 
powoduje ograniczenie dostępu do składania ofert w Zamówieniach Publicznych, eliminując 
świadomie innych liczących się na rynku podmiotów?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27:
Dotyczy Pakietu X:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące wyłącznie przy jednokrotnym wykorzystaniu 
płynów w procesie mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące wyłącznie przy jednokrotnym wykorzystaniu 
płynów w procesie mycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 28:
Dotyczy Pakietu X:
Prosimy o  wyjaśnienie  czy w pkt.  7  co  Zamawiający rozumie  pod  pojęciem „dezynfekcja 
w obiegu zamkniętym”?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  pod  pojęciem  „dezynfekcja  w obiegu  zamkniętym”  rozumie  możliwość 
wykorzystania płynów dezynfekcyjnych więcej niż jeden raz.

Pytanie nr 29:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zewnętrzną drukarką umożliwiającą dokumentowanie 
przebiegu procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  urządzenie  z  zewnętrzną  drukarką  umożliwiającą  dokumentowanie 
przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, o ile nie wiąże się to z dodatkowymi zakupami.

Pytanie nr 30:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pkt. 13 będzie wymagał dodatkowego systemu 
filtracji  w  przypadku,  gdy  oferowane  urządzenie  posiada  wbudowany  system  uzdatniania 
wody?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie będzie wymagał dodatkowego systemu filtracji w przypadku, gdy oferowane 
urządzenie posiada wbudowany system uzdatniania wody.

Pytanie nr 31:
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pkt. 16 będzie wymagał, aby wbudowany tester 
szczelności  przeprowadzał  kontrole  szczelności  endoskopu  przez  cały  proces  mycia 
i dezynfekcji?

6



Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązanie,  które zapobiega zniszczeniu lub uszkodzeniu 
endoskopu w trakcie procesu mycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 32:
Prosimy Zamawiającego  o  wyjaśnienie  czy w  pkt.  17  będzie  wymagał,  aby dokumentacja 
procesu mycia  i  dezynfekcji  umożliwiała  automatyczne rozpoznawanie  dekontaminowanych 
endoskopów oraz osób (typ, nr fabryczny, nazwisko osób obsługujących procesy)?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie będzie wymagał, aby dokumentacja procesu mycia i dezynfekcji umożliwiała 
automatyczne rozpoznawanie dekontaminowanych endoskopów oraz osób (typ, nr fabryczny, 
nazwisko osób obsługujących procesy).

Pytanie nr 33:
Dotyczy Pakietu XI:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada regulatora temperatury?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie posiada regulatora temperatury, o ile urządzenie 
automatycznie  reguluje  temperaturę  zapewniając  warunki  mycia  i  dezynfekcji  zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie nr 34:
Czy  w  przypadku  zaoferowania  wyrobów  medycznych  klasy  I,  Zamawiający  zrezygnuje 
z konieczności posiadania wpisu dla tego produktu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dla  tych  wyrobów  nie  jest  on  wymagany pod  warunkiem,  że  pierwsze  ich  wprowadzenie 
nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej?
Czy  w  takim  przypadku  Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  załączenie  deklaracji 
zgodności?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
W w/w przypadku  Zamawiający uzna  warunek  za  spełniony poprzez  załączenie  deklaracji 
zgodności.

Pytanie nr 35:
Dot. Projektu umowy:
Par. 4 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do terminów 48 h „w dni robocze”?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 2 §4: „W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych 
Zamawiający  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację 
dotyczącą  braków  ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  -  od  otrzymania 
powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad 
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin od chwili rozpatrzenia 
reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji” 
nadając mu brzmienie: 
„W  przypadku  stwierdzenia  braków  ilościowych  lub  wad  jakościowych  Zamawiający 
niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków 
ilościowych  i  wad  jakościowych  w  ciągu  48  godzin  w  dni  robocze  -  od  otrzymania 
powiadomienia.
Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie towar wadliwy na towar wolny od wad 
i  uzupełnić  braki  ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin w dni robocze od 
chwili rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.”

Pytanie nr 36:
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Par. 6 pkt. 2 czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do terminu 48 h „w dni robocze”?
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku  nr  2  §6  pkt.  2:  „Naprawy  serwisowe  wynikające  z  normalnego  używania 
urządzenia  medycznego  w  okresie  gwarancji,  nie  wynikające  z  winy  Zamawiającego, 
świadczone  będą  przez  Wykonawcę  bezpłatnie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również 
w przypadku  potrzeby  wymienić  i zamontować  uszkodzoną  część  na  swój  koszt.  Czas 
usunięcia awarii strony ustalają na 48 godzin od momentu pisemnego powiadomienia faxem 
pod nr tel. ............................ przez Zamawiającego” 
nadając mu brzmienie: 
„Naprawy serwisowe wynikające z normalnego używania urządzenia medycznego w okresie 
gwarancji,  nie  wynikające  z  winy  Zamawiającego,  świadczone  będą  przez  Wykonawcę 
bezpłatnie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  w  przypadku  potrzeby  wymienić 
i zamontować uszkodzoną część na swój koszt.  Czas usunięcia awarii  strony ustalają na 48 
godzin  w  dni  robocze  od  momentu  pisemnego  powiadomienia  faxem  pod  nr 
tel. ............................ przez Zamawiającego”.

Pytanie nr 37:
Par.  7  b)  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  naliczanie  kary umownej  w wysokości  0,5% 
wartości brutto sprzętu dostarczonego ze zwłoką?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38:
Par.  7  c)  czy Zamawiający wyrazi  zgodę  na  naliczanie  kary umownej  w wysokości  0,5% 
wartości brutto naprawianego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39:
Par.  7  c)  czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  dopisanie  na  końcu  „dostarczenie  sprzętu 
zastępczego  na  czas  naprawy o  parametrach  nie  gorszych  od  przedmiotu  umowy zwalnia 
Dostawcę z konieczności zapłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu naprawy”?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Nie  jest  możliwe  przedłużenie  terminu  realizacji  zadania  ze  względu  na  finansowanie 
inwestycji z dotacji budżetowej Urzędu Miasta Świętochłowice.

Pytanie nr 41:
Dotyczy: Załącznik nr 1.10 pkt. 6: czy Zamawiający dopuszcza jednokrotne użycie środków, 
bez możliwości wielokrotnego użycia płynu dezynfekcyjnego?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  jednokrotne użycie środków, bez możliwości  wielokrotnego użycia 
płynu dezynfekcyjnego.

Pytanie nr 42:
Dotyczy: Załącznik nr 1.10 pkt. 12: czy Zamawiający dopuści urządzenie z podłączeniem do 
standardowej instalacji hydraulicznej oraz sieci elektrycznej trójfazowej?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
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Zamawiający dopuszcza urządzenie z podłączeniem do standardowej instalacji hydraulicznej 
oraz sieci elektrycznej trójfazowej.

Pytanie nr 43:
Dotyczy:  Załącznik  nr  1.10  pkt.  13:  czy  Zamawiający  dopuści  urządzenie  z  systemem 
uzdatniania  biologicznego  wody  zasilającej  innym  niż  przy  pomocy  lampy  ultrafioletowej 
zgodnym  z  normą  EN  15883  (norma  dotyczącą  wymagań  dla  myjni  dezynfektorów)  do 
ostatniego  płukania  np.  z  dezynfekcją  termiczną  wody  do  ostatniego  płukania?
Uzasadnienie
Zgodnie z w/w normą EN 15883 oraz wymaganiami dekontaminacji sprzętu endoskopowego 
ESGE/ESGENA  wymagane  jest,  by  ostatnie  płukanie  endoskopów  wykonane  było  wodą 
zdezynfekowaną.  Sposoby  dezynfekcji  mogą  być  różne-  promieniowanie  UV,  dezynfekcja 
termiczna, filtry mikrobiologiczne itd.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza  urządzenie z  systemem uzdatniania  biologicznego wody zasilającej 
innym niż przy pomocy lampy ultrafioletowej zgodnym z normą EN 15883 (norma dotyczącą 
wymagań dla myjni dezynfektorów) do ostatniego płukania np. z dezynfekcją termiczną wody 
do ostatniego płukania.

Pytanie nr 44:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ:  powiększenie całkowite (pozycja nr 1)- jest  min. 
3.5x/5x/7,5x, proponowane urządzenie posiada min. 5 stopniową regulację powiększenia?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach odbiegających od podanych w załączniku nr 
1.1 do SIWZ:  powiększenie całkowite (pozycja nr 1)- jest min. 3.5x/5x/7,5x, proponowane 
urządzenie posiada min. 5 stopniową regulację powiększenia

Pytanie nr 45:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ: ogniskowa obiektywu (pozycja nr 2)- jest min 320 
mm, proponowana wartość to od 100 mm do 300 mm?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 46:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ: indywidualna korekcja dioptryjna okularów (pozycja 
nr  5)-  proponowane urządzenie  nie  posiada  okularów, obserwację prowadzi  się  za  pomocą 
ekranu LCD zamontowanego na urządzeniu?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach odbiegających od podanych w załączniku nr 
1.1  do  SIWZ:  indywidualna  korekcja  dioptryjna  okularów  (pozycja  nr  5)-  proponowane 
urządzenie  nie  posiada  okularów,  obserwację  prowadzi  się  za  pomocą  ekranu  LCD 
zamontowanego na urządzeniu.

Pytanie nr 47:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ: dwa okręgi pomiarowe w okularze (pozycja nr 6)- 
proponowane  urządzenie  posiada  wzorzec  szacowania  wielkości  obiektu  wyświetlany  na 
ekranie monitora?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie nr 48:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych  w  załączniku  nr  1.1  do  SIWZ:  wbudowane  pokrętło  zmiany  intensywności 
oświetlenia  (pozycja  nr  10)-  proponowane  urządzenie  posiada  automatyczny  dobór 
intensywności oświetlenia?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49:
Czy  Zamawiający  dopuści  do  zaoferowania  urządzenie  o  parametrach  odbiegających  od 
podanych w załączniku nr 1.1 do SIWZ: złącze kuliste umożliwiające ruch kątowy kolumny 
w zakresie 360 stopni (pozycja nr 12)- w proponowanym urządzeniu kolumna jest nieruchoma, 
rusza się ramię prostowodowe w zakresie 270 stopni.

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach odbiegających od podanych w załączniku nr 
1.1  do  SIWZ:  złącze  kuliste  umożliwiające  ruch  kątowy  kolumny  w zakresie  360  stopni 
(pozycja  nr  12)-  w  proponowanym  urządzeniu  kolumna  jest  nieruchoma,  rusza  się  ramię 
prostowodowe w zakresie 270 stopni.

Pytanie nr 50:
Czy Zamawiający nie uważa za stosowne by oferowane urządzenia powinny być wyposażone w 
filtr negacyjny (biały), który pozwala na lepsze obrazowanie małych naczyń?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w filtr  negacyjny (biały), który pozwala na 
lepsze obrazowanie małych naczyń.

Pytanie nr 51:
Czy Zamawiający nie uważa za stosowne by oferowane urządzenia powinny być wyposażone w 
układ  redukcji  odblasków, który pozwala  na  uzyskanie  obrazu ze  zminimalizowaną  ilością 
odblasków, co pozytywnie wpływa na diagnostykę?

Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52:
W załączniku nr 1 w pakiecie IX zamawiający określił,  iż  oczekuje diatermii  chirurgicznej 
wyposażonej  w  funkcję  koagulacji  argonowej  oraz  zgodnie  z  załącznikiem  określającym 
Parametry Techniczne Zamawiający oczekuje iż „Urządzenie po zamontowaniu będzie gotowe 
do użytku bez dodatkowych zakupów, inwestycji”.
Urządzenie nie może być gotowe do użytku, gdyż Zamawiający nie wyszczególnił osprzętu na 
którym dana diatermia ma działać.
Prosimy  zatem  o  odpowiedź  czy  Zamawiający  oczekuje  zaoferowania  następującego 
wyposażenia, które umożliwi wykorzystanie funkcji diatermii:
- włącznik nożny 3-przyciskowy, umożliwiający zdalną zmianę programów;
- elektrody neutralne dzielone, jednorazowe wraz z kablem;
- wózek z półką do diatermii;
- uchwyt giętkiej elektrody argonowej z kablem min. 3-5m;
- giętka elektroda argonowa, śred. min. 2,3 mm, długość min. 2,2 m;
- kabel pneumatyczny butla-koagulator;
- reduktor argonowy;
- butla argonowa 5L;
- adapter do mycia giętkich elektrod argonowych;
- kabel do narzędzi endoskopowych;
- pętla do polipektomii owalna średnia, śr. min. pętli 30 mm, kanał rob. min. 2,3 mm;
- rączka sterująca.
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Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w rozdziale 5 pkt. c. „zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub oświadczenie o zezwoleniu
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z posiadania w/w zezwoleń”.
Odpowiedź na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia:

Zamawiający  wymaga  przedłożenia  „zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie 
objętym przedmiotem zamówienia lub oświadczenia o zwolnieniu z posiadania w/w zezwoleń”.

Zamawiający  dokonuje  modyfikacji  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 
w Załączniku nr 1- Formularzu ofertowym- Pakiet XII poz. 1: „Optyka laparoskopowa skośna 30o, 
szerokokątna, kompatybilna z formatem HD, autoklawowalna w 134o, gwarancja min. 24 miesiące, 
średnica  5  mm,  długość  340 mm”  nadając  jej  brzmienie:  ”  Optyka  laparoskopowa  skośna  30o, 
szerokokątna, kompatybilna z formatem HD, autoklawowalna w 134o, gwarancja min. 24 miesiące, 
średnica 10 mm, długość 340 mm”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. „Zespół Opieki Zdrowotnej w  Święto-
chłowicach”   przedłuża  termin  składania  ofert  na  dostawę  urządzeń  medycznych;  znak  sprawy: 
41/ZA/10, na dzień 9.11.2010 r. do godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, 
ul. Chorzowska 38- Sekretariat, pok. nr 2.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  9.11.2010. r.  o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego- Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38, pok. nr 5 (sala konferencyjna).
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Pakiet XII- Doposażenie laparoskopu   
         

Lp. Asortyment Ilość Cena 
jednostkowa 
netto

Wartość 
netto

VAT % Wartość 
brutto

Producent

1. Optyka laparoskopowa skośna 30o, szerokokątna, 
kompatybilna z formatem HD, autoklaw owalna w 134o, 
gwarancja min. 24 miesiące, średnica 10 mm, długość 
340 mm
* Zamawiający dopuszcza optykę laparoskopową o 
wymaganych parametrach ale o długości roboczej:  
31cm, całość z okularem stanowi długość min. 34cm

1 szt.

2. Insuflator laparoskopowy medyczny z funkcją 
podgrzewania gazu
Przepływ gazu min. 20 l/min
Zakres pracy ciśnienia min. 5-25 mmHg
Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania gazu w 
spirali autoklaw owalnego węża połączeniowego
Wszystkie parametry wyświetlane na panelu przednim
Automatyczny (nieustawialny) przepływ gazu w l/min w 
dwóch poziomach: wolnym i szybkim
Wskaźnik podświetlany ilości gazu w butli
Wąż wysokociśnieniowy długości min. 1 m
*  Zamawiający  dopuszcza  insuflator  laparoskopowy,  
medyczny o następujących parametrach:
przepływ: 401/min.
zakresie ciśnienia 1-30 mm Hg
podgrzewanie  gazu  w  spirali  autoklawowalnego  węża  
połączeniowego,
ustawialny przepływ gazu od trybu wolnego do szybkie-
go,
wskaźnik poziomu gazu w butli, podświetlany,
wąż wysokociśnieniowy: dł. 1m.

1 szt.
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3. Pompa ssąco-płucząca laparoskopowa medyczna
Wydajność płukania i ssania  3 000 ml/ minutę
Zakres ciśnienia w torze płukania min.: 0,3- 0,5 bar
Zakres podciśnienia w torze ssania min. : 0,5- 0,7 bar
Zbiornik na wydzielinę pojemności min. 2 l, 
autoklawowany, z tworzywa nietłukącego
Zestaw drenów silikonowych, 2 długie do podłączenia 
rączki ssąco płuczącej, 2 krótkie z końcówkami Luer-
Lock do podłączenia pompy z butlami, dreny 
autoklawowane

1 szt.

4. Kosz druciany do sterylizacji optyk o średnicy od 1mm 
do 10mm
Wymiary kosza 460x80x52mm
Optyka mocowana w 4 miejscach
* Zamawiający dopuszcza kosz druciany do sterylizacji  
optyk o średnicy od 1 do 10 mm o wym: 454x84x41 mm,
optyka mocowana w 2 miejscach.

1 szt.

Treść oświadczenia Wykonawcy :
1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się  
 - w przypadku wyboru   naszej  oferty- do   zawarcia umowy  o  niniejszej  treści  w   miejscu  i   terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
2. Oświadczamy,  że  nasza  Firma  spełnia  wszystkie  warunki  określone  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  w  tym  zawarte  w  art.  22  ust.  1  Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 - tekst jednolity z późn. zm.) dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania  
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

               

Ogółem wartość  zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych netto

Słownie:....................................................................................................................................................................................................................................

               Ogółem wartość zamówienia :................................................................................................................................................................................................. złotych brutto

Słownie:...................................................................................................................................................................................................................................

        ………………………………..
(miejscowość i data)

14



                                                                                            (pieczęć i podpis osoby upoważnione
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Załącznik nr 1.1. do Pakietu nr I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ………………………..
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Kolposkop
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Powiększenie całkowite min. 3,5x; 
5x; 7,5x
* Zamawiający dopuszcza kolposkop 
z powiększeniem całkowitym 3,7x;  
7x;15x
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
o parametrach odbiegających od 
podanych w załączniku nr 1.1 do 
SIWZ:  powiększenie całkowite  
(pozycja nr 1)- jest min. 3.5x/5x/7,5x,  
proponowane urządzenie posiada 
min. 5 stopniową regulację  
powiększenia

TAK (podać)

2. Ogniskowa obiektywu: min. 320 mm
* Zamawiający dopuszcza kolposkop 
z ogniskową obiektywu 300mm

TAK (podać)

3. Pole widzenia: min. 22 mm TAK (podać)
4. Głębia ostrości: min. 4 mm TAK (podać)
5. Indywidualna korekcja dioptryjna 

okularów
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
o parametrach odbiegających od 
podanych w załączniku nr 1.1 do 
SIWZ: indywidualna korekcja  
dioptryjna okularów (pozycja nr 5)-  
proponowane urządzenie nie posiada 
okularów, obserwację prowadzi się  
za pomocą ekranu LCD 
zamontowanego na urządzeniu

TAK

6. Dwa okręgi pomiarowe w okularze TAK
7. Wbudowany zielony filtr

* Zamawiający dopuszcza urządzenia  
wyposażone w filtr negacyjny (biały),  
który pozwala na lepsze obrazowanie  
małych naczyń

TAK

8. Regulacja ostrości obrazu TAK
9. Preferowane oświetlenie: LED TAK
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10. Wbudowane pokrętło zmiany 
intensywności oświetlenia

TAK

11. Regulacja wysokości głowicy TAK
12. Złącze kuliste umożliwiające ruch 

kątowy kolumny w zakresie 360o 
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
o parametrach odbiegających od 
podanych w załączniku nr 1.1 do 
SIWZ: złącze kuliste umożliwiające  
ruch kątowy kolumny w zakresie 360 
stopni (pozycja nr 12)- w 
proponowanym urządzeniu kolumna 
jest nieruchoma, rusza się ramię  
prostowodowe w zakresie 270 stopni

TAK

13. Podstawa jezdna na kółkach TAK
Dodatkowe

14. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
15. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

16. Paszport techniczny TAK
17. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

  
…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.2. do Pakietu nr II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Łóżko porodowe 
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Całkowita długość łóżka 2100 mm 
(+/- 10 mm)

TAK (podać)

2. Całkowita szerokość łóżka 1000 mm 
(+/- 10 mm)

TAK (podać)

3. Elektryczna regulacja wysokości w 
zakresie od  550 mm – 800 mm (+/- 
10 mm)

TAK (podać)

4. Elektryczna regulacja oparcia pleców 
w zakresie 0-70° (+/- 5°)

TAK (podać)

5. Elektryczna regulacja funkcji 
Trendelenburga i anty - 
Trendelenburga w zakresie min. 12°

TAK (podać)

6. Funkcje elektryczne wybierane za 
pomocą pilota przewodowego

TAK

7. Dodatkowe zasilanie bateryjne z 
akumulatora 24V min. 1,2Ah

TAK (podać)

8. Funkcja CPR w segmencie oparcia 
pleców

TAK

9. Materace zdejmowalne dla każdego 
elementu leża nieprzemakalne i 
nadające się do dezynfekcji

TAK (podać)

10. Materacyk dla noworodka w dolnej 
części łóżka

TAK

11. 4 podwójne koła o średnicy 150 mm 
(+/- 10 mm), w tym min. jedno 
kierunkowe

TAK (podać)

12. Centralna blokada kół, pedał blokady 
po obu stronach łóżka

TAK

13. Odejmowane szczyty wykonane z 
tworzywa ABS

TAK

14. Poręcze boczne wykonane z 
tworzywa ABS, składane wzdłuż 
ramy leża

TAK

15. Leże wyposażone w listwy boczne na 
wyposażenie 

TAK

16. Rama łóżka wykonana z profili 
stalowych pokrytych lakierem 
proszkowym, osłona tworzywowa na 
podstawie łóżka

TAK

17. Wyposażenie: podkolanniki, podpórki TAK
18



stóp, wieszak kroplówki, uchwyt do 
pozycji kucznej, miska ze stali 
nierdzewnej
* Zamawiający wymaga rozwiązania  
konstrukcyjnego podkolanników 
będących jednocześnie podporami 
stóp umożliwiających konfigurację  
według stosowanej w danym porodzie  
pozycji rodzącej

Dodatkowe
18. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
19. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

20. Paszport techniczny TAK
21. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

* Zamawiający dopuszcza łóżko zaprojektowane specjalnie na potrzeby ginekologii,  które nie jest  
łóżkiem  szpitalnym przerobionym na porodowe, o parametrach nieco odmiennych od opisanych ale  
spełniających  wszystkie normy i mające wiele innych zalet , a mianowicie: łóżko o długości 2100mm  
i szerokości 1016mm, z kątem uniesienia pleców w zakresie -12º do -70º, z elektrycznym przechyłem  
Trendelenburga  12º  regulowanym  elektrycznie,  bez  funkcji  anty-  Trendelenburga  która  w  tego  
rodzajów niepotrzebna, z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 600-895 mm, oparcia pleców  
i siedziska  za  pomocą  siłownika  elektrycznego  sterowanego  z  pilota  przewodowego,  łóżko  
z poręczami  bocznymi  chromowanymi  odejmowanymi  z  wykończeniu  z  poliuretanu,  które  są  
jednocześnie zabezpieczeniami bocznymi bez możliwości ich składania z kołami o średnicy 125 mm,  
z podkolannikami  będącymi  jednocześnie  podporami  stóp.  Z  racji,  iż  jest  to  łóżko  specjalnie  
zaprojektowane  do  porodów  nie  jest  wymagane  posiadanie  standardowych  szczytów,  tak  jak  
w normalnych łóżkach szpitalnych, proszę o dopuszczenie o budowie eliptycznej, bez ramowej, bez  
standardowych szczytów,  ale  dodatkowo wyposażone w podgłówek oraz  uchwyt  w górnej  części  
segmentów pleców, bez krążków odbojowych ale wyposażone w listwy odbojowe w pełni chroniące 
przed uderzeniami.

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

 (upoważniony przedstawiciel /przedstawicieleWykonawcy) 
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Załącznik nr 1.8. do Pakietu nr VIII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Kardiomonitor 
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Monitor kompaktowy o wadze nie 
większej niż 5 kg z uchwytem do 
przenoszenia,
Wymiary: max  350 (szer.) x 
300(wys.) x 450 (głeb.) mm
* Zamawiający dopuszcza aparat  
o max. szerokości 360mm i max.  
wysokości 310mm

TAK

2. Ekran o przekątnej min. 12”, 
kolorowy LCD TFT 

TAK

3. Monitor przystosowany do pracy w 
sieci komputerowei przewodowej i w 
sieci bezprzewodowej

TAK

4. Ilość kanałów dynamicznych min. 8 TAK
5. Rozdzielczość co najmniej 800x600 TAK
6. Trendy tabelaryczne i graficzne 

wszystkich parametrów z min. 96 
godz.

TAK

7. Zasilanie monitora 230V/50Hz TAK
8. Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe 

na min. 2 godziny pracy
TAK

9. Akumulatory wymienialne przez 
użytkownika bez rozkręcania 
monitora

TAK

10. Instrukcja w języku polskim (na CD 
załączona do oferty)

TAK

11. Obsługa przy pomocy pokrętła i 
dedykowanych do podstawowych 
czynności obsługi przycisków 
funkcyjnych lub inne rozwiązania 
techniczne

TAK (podać)

12. Funkcja zatrzymania przebiegu 
krzywych i przegląd na ekranie co 
najmniej 40 s zapamiętanych 
zatrzymanych krzywych 

TAK

13. Funkcja wyświetlania krótkich 
odcinków trendów obok 

TAK
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odpowiadających im krzywych 
dynamicznych.

14. Programowanie wyświetlania 
krzywych dynamicznych wraz z 
wartościami cyfrowymi i ekranu 
„dużych cyfr”

TAK

15. Monitor wyposażony w pamięć do 
zapamiętywania bieżących ustawień 
również po wyłączeniu monitora

TAK

16. Monitor wyposażony w wyjście 
sygnału analogowego w postaci 
krzywej EKG, pletyzmograficznej lub 
respiracji

TAK

17. Monitor wyposażony w wyjście 
sygnału przywołania pielęgniarki

TAK

18. Monitor wyposażony w wyjście 
sygnału synchronizacji defibrylatora

TAK

19. Monitor wyposażony w wyjście do 
podłączenia monitora 

TAK

20. W ofercie oprogramowanie i przewód 
połączeniowy do wysyłania danych z 
monitora do komputera osobistego

TAK

21. Statyw na kółkach z min. jednym 
koszykiem na akcesoria

TAK

Pomiar EKG/ ST/RESP
22. Pomiar częstości pracy serca 

pacjentów dorosłych w zakresie co 
najmniej
od 15 do 300 B/min
* Zamawiający dopuszcza aparat z  
zakresem częstości pracy serca 20-
290u/min

TAK

23. Pomiar odchylenia odcinka ST w 
wybranym odprowadzeniu w zakresie 
co najmniej od -2,0 do +2,0 mV

TAK

24. Pomiar częstości oddechu pacjentów 
dorosłych w zakresie co najmniej
od 6 do 120 R/min

TAK

25. Nadzór bezdechu – ustawianie czasu 
bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 
s

TAK

26. Przewód EKG z 5. końcówkami 
EKG. Odłączane pojedynczo 
końcówki – możliwość używania 
tylko 3. Odprowadzeń

TAK

27. 100 jednorazowych elektrod EKG na 
podkładzie z mikroporu, z 
przesuniętym w stosunku do środka 
elektrody złączem do podłączenia 
końcówek EKG 

TAK

Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
28. Wyświetlanie wartości ciśnień 

skurczowego, rozkurczowego i 
TAK
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średniego
29. Zakres pomiarowy ciśnienia co 

najmniej od 10 do 270 mmHg
TAK

30. Tryb pracy ręczny TAK
31. Tryb pracy automatyczny - przedziały 

czasowe pomiaru co najmniej od 3 do 
480 minut

TAK

32. Mankiety - 3 szt. w różnych 
rozmiarach (mały, średni, duży lub 
bardzo duży) do wyboru oraz 
przewód łączący mankiet z 
monitorem.

TAK (podać dostępne rozmiary)

Pomiar saturacji i pletyzmografia
33. Wyświetlanie krzywej 

pletyzmograficznej oraz wartości 
saturacji i częstości pulsu

TAK

34. Funkcja pozwalająca na jednoczesny 
pomiar SpO2 i nieinwazyjnego 
ciśnienia bez wywoływania alarmu 
SpO2 w momencie pompowania 
mankietu na kończynie na której 
założony jest czujnik

TAK

35. Dźwięk wykrycia pulsu o zmiennym 
tonie zależnym od wartości saturacji

TAK

36. Czujnik pomiarowy dla dorosłych na 
palec. Przewód łączący czujnik z 
monitorem.

TAK

Pomiar temperatury
37. Wyświetlanie wartości temperatury 

ciała  w dwóch punktach oraz 
temperatura różnicowa

TAK

38. Czujnik temperatury powierzchniowy TAK
Dodatkowe

39. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
40. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

41. Paszport techniczny TAK
42. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

  
…………………………………………..

                                                                                                                                        Podpis
                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele 

Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.9. do Pakietu nr IX

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Aparat do elektrochirurgii z modułem argonowym
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Urządzenie działające w trybie mono- 
i bipolarnym

TAK

2. Aparat z możliwością pracy w osłonie 
argonu

TAK

3. Wymiary max 450 x 400 x 200 mm TAK (podać)
4. Napięcie zasilania 230V (+/- 10%), 

50 Hz
TAK (podać)

5. Znamionowy pobór mocy- max. do 
550W

TAK (podać)

6. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe- 
klasa I, stopień CF

TAK

7. Zabezpieczenie przed przeciążeniem 
aparatu

TAK

8. Częstotliwość pracy generatora- 350-
360 kHz
* Zamawiający dopuszcza diatermię  
pracującą z częstotliwością  330 
KHz.

TAK (podać)

9. System kontroli elektrody neutralnej, 
wyświetlacz poprawnego podłączenia 
elektrody za pomocą wskaźnika 

TAK

10. Sygnalizacja złej aplikacji elektrody- 
informacja dźwiękowa i wizualna

TAK

11. Zabezpieczenie przed impulsem 
defibrylacji zgodnie z normą EN 
60601-1

TAK

12. Praca sterowana włącznikiem nożnym TAK
13. Cyfrowy wyświetlacze mocy [W] TAK
14. Regulacja mocy we wszystkich 

dostępnych trybach pracy aparatu:
- w zakresie 1-20W z krokiem co 1 W
- w zakresie powyżej 20W z krokiem 
co 5 W
* Zamawiający dopuszcza diatermię,  
która umożliwia bardziej szczegółową 
regulacje mocy w całym zakresie  

TAK
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pracy- co 1 W
15. Sterownik nożny TAK
16. Wizualna i akustyczna sygnalizacja 

nieprawidłowego działania urządzenia
TAK

Tryby pracy
17. Cięcie z różnym stopniem hemostazy TAK
18. Cięcie specjalne „polipektomia” TAK
19. Cięcie i koagulacja w osłonie argonu TAK
20. System automatycznego dopasowania 

mocy ciecia i koagulacji do 
zmiennych parametrów impedancji 
tkanki

TAK

21. Program cięcia endoskopowego z 
funkcją naprzemiennego cięcia 
monopolarnego i koagulacji miękkiej 
z regulowanym czasem cięcia i 
koagulacji

TAK

Funkcje argonowe
22. Regulacja wypływu TAK
23. Pomiar ciśnienia TAK
24. Możliwość podłączenia dwóch butli 

argonowych, automatyczne 
przełączenie z pustej butli na pełną

TAK

25. Informacja na wyświetlaczu o 
wartości nastawionego przepływu 
argonu dla koagulacji i odrębne dla 
ciecia z możliwością regulacji

TAK

26. Funkcja napełnienia przewodów 
(przepłukania) argonem przez 
rozpoczęciem pracy

TAK

Dodatkowe
27. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
28. Serwis techniczny w Polsce TAK
29. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

30. Paszport techniczny TAK
31. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

     (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.10. do Pakietu nr X

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Myjnia automatyczna do endoskopów
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Przeznaczenie: do mycia i dezynfekcji 
wszystkich typów zanurzalnych 
endoskopów giętkich

TAK

2. Myjnia na dwa endoskopy TAK
3. Automatyczny proces mycia i 

dezynfekcji
TAK

4. Automatyczna realizacja:
- mycia wstępnego z użyciem 
detergentu;
- mycia zasadniczego;
- dezynfekcji termiczno- chemicznej;
- płukania;
- suszenia.
*  Zamawiający  dopuszcza  myjnie  
realizującą następujące etapy mycia i  
dezynfekcji:
- mycie z detergentem,
- płukanie,
-  dezynfekcję  w  temperaturze  około  
26  stopni  Celsjusza  (temperatura  
pokojowa),
- mycie,
- płukanie,
- suszenie.

TAK

5. Dowolność stosowania środków 
dezynfekcyjnych 

TAK

6. Możliwość jedno- i wielokrotnego 
użycia płynu dezynfekującego- 
system zamknięty- wielokrotny 
proces
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
pracujące wyłącznie przy 
jednokrotnym wykorzystaniu płynów 
w procesie mycia i dezynfekcji
* Zamawiający dopuszcza 
jednokrotne użycie środków, bez  
możliwości wielokrotnego użycia  
płynu dezynfekcyjnego

TAK
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7. Dezynfekcja w obiegu zamkniętym TAK
8. Dozownik płynu- detergentu TAK
9. Programowany czas mycia i 

dezynfekcji
TAK

10. Możliwość indywidualnego 
programowania urządzenia przez 
użytkownika

TAK

11. Wyświetlacz wskazujący 
poszczególne fazy cyklu 

TAK

12. Możliwość podłączenia do 
standardowej instalacji hydraulicznej 
oraz sieci elektrycznej jednofazowej
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
z podłączeniem do standardowej in-
stalacji hydraulicznej oraz sieci elek-
trycznej trójfazowej

TAK

13. Dodatkowy system filtracji 
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
z systemem uzdatniania biologiczne-
go wody zasilającej innym niż przy  
pomocy lampy ultrafioletowej zgod-
nym z normą EN 15883 (norma doty-
czącą wymagań dla myjni dezynfekto-
rów) do ostatniego płukania np. z de-
zynfekcją termiczną wody do ostatnie-
go płukania

TAK

14. Lampa UV TAK
15. Jednakowe warunki mycia 

powierzchni zewnętrznych i 
wewnętrznych endoskopów

TAK

16. Wbudowany tester szczelności 
endoskopu
* Zamawiający dopuszcza dowolne 
rozwiązanie, które zapobiega 
zniszczeniu lub uszkodzeniu  
endoskopu w trakcie procesu mycia i  
dezynfekcji

TAK

17. Drukarka umożliwiająca 
dokumentowanie przebiegu procesu 
mycia i dezynfekcji
* Zamawiający dopuszcza urządzenie  
z zewnętrzną drukarką umożliwiającą  
dokumentowanie przebiegu procesu 
mycia i dezynfekcji, o ile nie wiąże się 
to z dodatkowymi zakupami

TAK

Dodatkowe
18. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)
19. Serwis techniczny w Polsce TAK
20. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

21. Paszport techniczny TAK
22. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK
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Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis  

(upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 1.11. do Pakietu nr XI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY   TECHNICZNE

Producent/ firma: ……………………….
Model/typ: ……………………………….
Rok produkcji: …………………………..
Kraj: ……………………………………...

I. Myjka ultradźwiękowa do osprzętu endoskopowego
Lp. Parametr Parametr wymagany Parametr 

oferowany 
TAK/NIE

1. Pojemność: min. 4L TAK (podać)
2. Częstotliwość min. 40 kHz TAK (podać)
3. Moc układu grzania min. 400W TAK (podać)
4. Regulator temperatury min. 40-80oC

* Zamawiający dopuszcza 
urządzenie, które nie posiada 
regulatora temperatury, o ile  
urządzenie automatycznie reguluje  
temperaturę zapewniając warunki  
mycia i dezynfekcji zgodne 
z obowiązującymi przepisami

TAK (podać)

5. Układ czasowy TAK
6. Zawór spustowy TAK
7. Sterownik mikroprocesorowy TAK
8. Kosz do myjki – 1 szt. TAK

Dodatkowe
9. Gwarancja min. 24 miesiące TAK (podać)

10. Serwis techniczny w Polsce TAK
11. Certyfikat CE

Wpis lub zgłoszenie do rejestru 
wyrobów medycznych

TAK

12. Paszport techniczny TAK
13. Instrukcja obsługi w języku polskim TAK

Parametry z  powyższej  tabeli  podane w kolumnie  „parametr  wymagany” określone  jako „TAK” 
stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Do  oferty  należy  dołączyć  materiały  informacyjne  zawierające  pełne  dane  techniczne,  
w których  winny   być zawarte informacje  potwierdzające  spełnienie   wymaganych   parametrów.

Oświadczam,  iż  urządzenie  jest  nowe,  kompletne  i  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez 
dodatkowych zakupów, inwestycji, dostosowane do istniejących instalacji.

 

                   …………………………………………..
                                                                                                                                        Podpis

                        (upoważniony przedstawiciel /przedstawiciele Wykonawcy)
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Załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta  dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:

SPZOZ  Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka 

zwanym dalej Zamawiającym

a 

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa  została  zawarta  w  oparciu  o  postępowanie  prowadzone  w  trybie  “przetargu 
nieograniczonego”  zgodnie  z  regulacjami  Ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz.  759 j.t.)  opublikowanego   w Biuletynie Zamówień 
Publicznych  w  dniu ..................... na dostawę  urządzeń medycznych.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ........  
PAKIET……………

STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Zamawiający ma  prawo rozwiązać  umowę jeżeli  dane  zawarte  w ofercie  zostaną  uznane  za 
nieprawdziwe. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń medycznych zgodnie z ofertą z dnia ................... 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Urządzenia medyczne dostarczone zostaną do 
Szpitala Powiatowego w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy transportem własnym 
Wykonawcy wraz  z  wniesieniem  i  zainstalowaniem  urządzeń  w  miejscu  wskazanym  przez 
Zamawiającego. Odbiór urządzeń potwierdzony zostanie przez Wykonawcę oraz Zamawiającego 
protokołem zdawczo- odbiorczym. 

3. Urządzenia  medyczne  muszą  być  dostarczone  do  Szpitala  Powiatowego  fabrycznie  nowe, 
kompletne,  po  zamontowaniu  gotowe  do  użytku  bez  dodatkowych  zakupów,  inwestycji, 
dostosowane do istniejących instalacji, oznakowane, powinny posiadać instrukcję użytkowania, 
gwarancję i dokumentację w języku polskim.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego  faxem  lub  telefonicznie 
z co najmniej  2  dniowym  wyprzedzeniem  o  dokładnym  terminie  dostarczenia  urządzenia 
medycznego do Szpitala Powiatowego.

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy i bez dodatkowej zapłaty dostarczyć 
i zainstalować urządzenia medyczne, i przeprowadzić szkolenie personelu (nie dotyczy Pakietu 
XII), o którym mowa  w § 5 umowy.
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§ 3

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  zapłaty  należności za  dostawę  przedmiotu  umowy 
przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni  od daty otrzymania  faktury,  która zostanie 
wystawiona  po  dostarczeniu  przedmiotu  zamówienia,  co  zostanie  potwierdzone  przez 
Zamawiającego na pisemnym - pod rygorem nieważności -  dowodzie dostawy. Za dzień zapłaty 
uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

2. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 4

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadamia o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą braków ilościowych i  wad 
jakościowych w ciągu 48 godzin w dni robocze - od otrzymania powiadomienia.
Wykonawca  zobowiązuje  się  wymienić  niezwłocznie  towar  wadliwy  na  towar  wolny  od  wad  
i uzupełnić braki ilościowe w dostarczonym towarze w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili  
rozpatrzenia reklamacji, lub od upływu terminu na rozpatrzenie reklamacji.

§ 5

1. Bezpośrednio  po dostarczeniu  urządzenia  medycznego (nie  dotyczy Pakietu  XII) Wykonawca 
zobowiązany jest przeprowadzić bez odrębnego wynagrodzenia szkolenie personelu w obsłudze 
danego sprzętu.

2. Szkolenie winno być zakończone certyfikatem lub zaświadczeniem potwierdzającym umiejętność 
obsługi i użytkowania danego sprzętu.

§ 6

1. Czas  trwania  gwarancji  wynosi  …………..  od  momentu  dostawy urządzenia  medycznego do 
Szpitala Powiatowego potwierdzonego protokołem zdawczo- odbiorczym.

2. Naprawy  serwisowe  wynikające  z  normalnego  używania  urządzenia  medycznego  w  okresie 
gwarancji,  nie  wynikające  z  winy  Zamawiającego,  świadczone  będą  przez  Wykonawcę 
bezpłatnie.  Wykonawca  zobowiązany  jest  również  w  przypadku  potrzeby  wymienić 
i zamontować  uszkodzoną  część  na  swój  koszt.  Czas  usunięcia  awarii  strony ustalają  na  48 
godzin w dni robocze od momentu pisemnego powiadomienia faxem pod nr tel. ............................ 
przez Zamawiającego.

3. W  przypadku  naprawy  trwającej  dłużej  niż  3  dni  robocze,  Wykonawca  zobowiązany  jest 
dostarczyć, na swój koszt, urządzenie zastępcze.

4. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu nieograniczoną możliwość zgłaszania 
awarii droga telefoniczną, faksową pod nr .................... przez 24h/dobę.

5. W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu Wykonawca zobowiązany 
jest wymienić ten element na nowy na swój koszt.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzenie bezpłatnych przeglądów w ilościach 
i  zakresie  zgodnym  z  wymogami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej,  potwierdzonymi 
stosownymi wpisami w paszport techniczny.

§ 7

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto niewykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu 
umowy określonej w ofercie stanowiącej integralną część umowy, gdy Zamawiający odstąpi 
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od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
b) w wysokości  3% wartości  brutto  ceny określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną  część 

umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;
c) w wysokości  1% wartości  brutto  ceny określonej  w ofercie  stanowiącej  integralną  część 

umowy, za każdą godzinę opóźnienia w usunięciu awarii zgodnie z § 6 ust. 2;
d) w wysokości 3 % wartości brutto  ceny określonej w ofercie stanowiącej integralną część 

umowy za naruszenie zakazów określonych w § 13 umowy.
      

§ 8

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

1. 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 powzięcia  wiadomości  o tych 
okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa  w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Jeżeli  Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  lub  sprzeczny 
z umową Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania wyznaczając 
Wykonawcy  w  tym  celu  odpowiedni  termin,  a  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego 
terminu od umowy odstąpić.

§ 10

Zgodnie z Art. 144 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej 
umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:

a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany stawki VAT;
c) zmiany numeru katalogowego producenta;
d) zmiany warunków płatności tj. rozłożenia płatności na raty.

§ 11

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  z  dnia  
 29 stycznia  2004 Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.  U.  z  2010 r.,  Nr 113,  poz.  759 j.t.)  oraz 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 96, z późn. zm.). 

§12

Ewentualne  spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy  
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Wykonawca  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy zobowiązuje  się  nie  dokonywać  cesji 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani ustanawiać na nich zastawów lub  zawierać  co 
do tych wierzytelności umów gwarancyjnych w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności 
umów  poręczenia,  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności.
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§ 14

Integralną częścią umowy jest:
- Oferta;
- Opis przedmiotu zamówienia;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

   

§ 15

Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących   egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                   ZAMAWIAJĄCY
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