
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na zakup i dostawę sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

21/ZA/17

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  07.07.2017 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 33 720 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i dostawa sprzętu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Pakiet I - Uniwersalny podgrzewacz medyczny

Pakiet II - Wózki do transportu pacjentów

Pakiet III - Defibrylatory

Pakiet IV - Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi

Pakiet V - Kardiomonitor

Pakiet VI - Materace przciwodleżynowe (zmiennociśnieniowe)

Pakiet VII - Pulsoksymetry przenośne z czujnikami

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

 33.10.00.00 - 1 Urządzenia medyczne

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 27.07.2017 r.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne  prowadzone jest  w trybie  konkursu ofert,  zgodnie
z przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
2015 r.,  poz.  2164 j.t.  z  późn.  zm.).  Szacunkowa wartość  przedmiotu  zamówienia  nie  przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Rozdział IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert”.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Adres do dostarczenia oferty:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

„Konkurs Ofert 
na zakup i dostawę sprzętu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. 

nr sprawy 21/ZA/17”
Nie otwierać przed 17.07.2017 r. godz. 10.30



Konsekwencje  złożenia  oferty  niezgodnie  z  w/w  opisem  (np.  potraktowanie  oferty  jako  zwykłej
korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w Załączniku nr
1 (Formularz ofertowy) do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) ponosi Wykonawca.

Rozdział V. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VI   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

kryterium – cena 100%

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę :

cena najniższa w ofertach / cena badanej oferty * 100

Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  z  Wykonawcami  oprócz  formy  pisemnej  również
formę elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie procedury postępowania:
Jacek Drażyk, fax.: 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia:
     Karina Kordula-Maczuch, fax. 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2.

mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl
mailto:zaopatrzenie@zoz.net.pl


Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
…………………………………………………………………….............................................................................
...........................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet I – Uniwersalny podgrzewacz medyczny 

Lp Nazwa towaru Cena jedn. netto VAT% Cena jedn. Wartość brutto

1.
Uniwersalny podgrzewacz

medyczny – 1 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w dwóch równych ratach przelewem na konto Wykonawcy: I rata w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury, II rata - 30 dni od daty płatności I raty.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

UNIWERSALNY PODGRZEWACZ MEDYCZNY

Urządzenie medyczne TAK

Dwie autonomiczne szuflady TAK

Objętość jednej szuflady
Min. 50l
(podać)

System automatycznego domykania szuflad TAK

Blokada szuflad TAK

Indywidualna regulacja temperatur dla szuflad w dwóch 
zakresach min.:
- 26-41oC
- 41-65oC

TAK
(podać zakresy)

Możliwość regulacji temperatury co 1oC TAK

Tryby pracy:
- automatyczny
- manualny

TAK

Alarm sygnalizujący zbyt długie otwarcie szuflady (dźwiękowy 
i wizualny)

TAK

Czytelny wyświetlacz cyfrowy TAK

Wyświetlanie temperatury wewnątrz szuflad TAK

Wyświetlanie temperatury zadanej TAK

Zasilanie sieciowe 230V TAK

Podstawa jezdna z hamulcami TAK

Okres gwarancji: minimum 24 miesięce od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

min. 24 miesiące

(podać)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie co
najmniej dwóch przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu
w okresie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający wymaga,
by  każdy przegląd  został  potwierdzony zaświadczeniem  lub
certyfikatem  z  zastrzeżeniem,  że  drugi  przegląd  wykonany
musi zostać na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. 

TAK

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia  wszelkich  formalności  celnych  związanych  z
ewentualną  wymianą  urządzeń  na  nowe,  jego  wysyłką  do
naprawy  gwarancyjnej  i odbiorem  lub  jego  importem  we
własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego

TAK

Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy
odbiorze technicznym produktów

TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.



……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………..............................................................
..........................................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet II – Wózki do transportu pacjentów

Lp Nazwa towaru Cena jedn. netto VAT%
Cena jedn.

brutto
Wartość brutto

1. Wózek do przewozu pacjentów – 3 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w dwóch równych ratach przelewem na konto Wykonawcy: I rata w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury, II rata - 30 dni od daty płatności I raty.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 



Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 

LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH

Wymiary:

Długość - 195 cm (+/-5 cm)
TAK

(podać)

Szerokość - 62 cm (+/- 5 cm)
TAK

(podać)

Konstrukcja wózka – stalowa, pokryta tworzywem ABS TAK

Leże dwusegmentowe – tworzywo ABS TAK

Regulowane za pomocą sprężyn gazowych oparcie pleców leża
w zakresie min. 0-35o

TAK
(podać)

Regulacja wysokości leża przy pomocy mechanizmu 
śrubowego – min. 55 – 85cm 

TAK
(podać)

Antystatyczne koła jezdne TAK

Centralna blokada kół TAK

Barierki boczne z tworzywa ABS opuszczane w dół TAK

Bezpieczne obciążenie min. 170 KG
TAK

(podać)

Na wyposażeniu wózka:
- zdejmowany materac 
- stojak kroplówki
- uchwyt na butlę z tlenem

TAK
TAK
TAK

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK
(podać)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie co
najmniej dwóch przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu
w  okresie  trwania  gwarancji,  przy  czym  Zamawiający
wymaga,  by  każdy  przegląd  został  potwierdzony
zaświadczeniem  lub  certyfikatem  z  zastrzeżeniem,  że  drugi
przegląd  wykonany musi  zostać  na  miesiąc  przed  upływem
terminu gwarancji. 

TAK

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia  wszelkich  formalności  celnych  związanych  z
ewentualną  wymianą  urządzeń  na  nowe,  jego  wysyłką  do
naprawy  gwarancyjnej  i odbiorem  lub  jego  importem  we
własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego

TAK



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

WÓZEK DO PRZEWOZU CHORYCH

Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy
odbiorze technicznym produktów

TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet III – Defibrylatory

Lp Nazwa towaru Cena jedn. netto VAT%
Cena jedn.

brutto
Wartość brutto

1. Defibrylator – 2 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.



2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu umowy w dwóch równych ratach przelewem na konto Wykonawcy: I rata w terminie 30
dni od daty otrzymania faktury, II rata - 30 dni od daty płatności I raty.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 

LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

DEFIBRYLATOR

Defibrylator przenośny TAK

Łyżki (elektrody) z wbudowanymi łyżkami pediatrycznymi TAK

Kardiowersja automatyczna i manualna TAK

Min. 3-kanałowe EKG
TAK

(podać)

Obsługa w języku polskim TAK

Marker QRS TAK

Impuls dwufazowy TAK

Energia impulsu w trybie manualnym 2-360 J (dostosowania do
dzieci) - regulacja

TAK
(podać)

EKG: min. metody Eindhoven I, II, III, Goldberger avL, avR, 
aVF

TAK
(podać)

EKG: częstość akcji serca: 30-300 uderzeń/min TAK

EKG: alarmy min. 30-300 min TAK

Łyżki dla dorosłych TAK

Łyżki pediatryczne TAK

Min. przekątna ekranu 5”
TAK

(podać)



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

DEFIBRYLATOR

Zasilanie akumulatorowe i sieciowe TAK

Żywotność akumulatora min. 4 lata TAK

Klasa bezpieczeństwa min. IP33
TAK

(podać)

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK
(podać)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie co
najmniej dwóch przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu
w okresie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający wymaga,
by  każdy  przegląd  został  potwierdzony  zaświadczeniem  lub
certyfikatem z zastrzeżeniem, że drugi przegląd wykonany musi
zostać na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. 

TAK

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia  wszelkich  formalności  celnych  związanych  z
ewentualną  wymianą  urządzeń  na  nowe,  jego  wysyłką  do
naprawy  gwarancyjnej  i odbiorem  lub  jego  importem  we
własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego

TAK

Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy
odbiorze technicznym produktów

TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................



Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………

E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet IV – Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi

Lp Nazwa towaru Cena jedn. netto VAT%
Cena jedn.

brutto
Wartość brutto

1. Łóżko szpitalne  – 3 szt.

2. Szafka przyłóżkowa – 3 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu  umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty otrzymania
faktury.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 

LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

ŁÓŻKO SZPITALNE

Wymiary:

Długość - 215 cm (+/-3 cm) TAK (podać)

Szerokość - 95 cm (+/- 5 cm) TAK (podać)

Wysokość regulowana mechanicznie – min. 37 – 70 cm TAK (podać)

Konstrukcja łóżka – stalowa, malowana proszkowo lub  
pokryta tworzywem ABS

TAK (podać)

Leże dwusegmentowe TAK



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

ŁÓŻKO SZPITALNE

Regulacja segmentu pleców – 70 stopni TAK (podać)

Antystatyczne koła jezdne TAK

Blokada kół TAK

Bezpieczne obciążenie min. 220 kg TAK (podać)

Na wyposażeniu łóżka:
- zdejmowany materac
- składane barierki zabezpieczające na całej długości łóżka

TAK
TAK

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK (podać)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie co
najmniej dwóch przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu
w  okresie  trwania  gwarancji,  przy  czym  Zamawiający
wymaga,  by  każdy  przegląd  został  potwierdzony
zaświadczeniem  lub  certyfikatem  z  zastrzeżeniem,  że  drugi
przegląd  wykonany musi  zostać  na  miesiąc  przed  upływem
terminu gwarancji. 

TAK

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia  wszelkich  formalności  celnych  związanych  z
ewentualną  wymianą  urządzeń  na  nowe,  jego  wysyłką  do
naprawy  gwarancyjnej  i odbiorem  lub  jego  importem  we
własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego

TAK

Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy
odbiorze technicznym produktów

TAK

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

Wymiary: 80 x 50 x 50 cm (+/- 3 cm) TAK (podać)

Konstrukcja – tworzywo ABS TAK

Wysuwany blat zabezpieczony krawędziami TAK

Szuflada TAK

Drzwiczki w dolnej części szafki TAK

Szafka dopasowana kolorystycznie do łóżka TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 1



FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................
Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................
Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………
E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet V – Kardiomonitor

Lp Nazwa towaru
Cena jedn.

netto
VAT%

Cena jedn.
brutto

Wartość
brutto

1. Kardiomonitor – 1 szt.

2.
Wózek do kardiomonitora z pojemnikiem

na osprzęt i akcesoria– 1 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu  umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty otrzymania
faktury.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące.
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY PARAMETR

Zasilanie sieciowe 230V / akumulatorowe TAK

Pasywne chłodzenie kardiomonitora (bez wentylatora) TAK

Automatyczne ładowanie akumulatora z sieci TAK

Min. czas pracy na akumulatorze – 3 godz. TAK

Alarm ostrzegający o bliskim rozładowaniu TAK

Menu w języku polskim TAK

   EKRAN

Ekran LCD min. 10”, rozdzielczość min. 800x600 dpi TAK

Dane wyświetlane cyfrowo:
- częstość akcji serca
- średnie ciśnienie tętnicze
- ciśnienie skurczowe
- ciśnienie rozkurczowe
- wartość saturacji
- wartość respiracji
- temperatura 

TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

   EKG

Ilość odprowadzeń EKG – 3, 5 z możliwością rozbudowy o 
monitorowanie 12 odprowadzeń

TAK

Automatyczne wykrywanie ilości odprowadzeń po podłączeniu
kabla

TAK

Tryb pracy: Diagnoza, Monitorowanie, Operacja, ST Podać

Zakres pomiaru akcji serca:
dla dorosłych: min. 15~300 bpm
dla dzieci/noworodków: min. 15~350 bpm

TAK

Rozdzielczość: 1 ud/min TAK

Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii TAK

Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia 
elektrochirurgiczne

TAK

Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń 
alarmowych.

TAK

Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i 
dolnych) 

TAK

   NIBP

Metoda pomiaru – oscylometryczna TAK

Zakres ciśnienia: min. 10-270 mmHg TAK

Możliwość pomiaru ciągłego TAK

Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – noworodki, 
dzieci, dorośli

TAK



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY PARAMETR

Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z 
regulowanym interwałem czasowym

TAK

Możliwość ustawienia granic alarmowych  (górnych oraz 
dolnych) ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego

TAK

   SpO2 TYPU MASSIMO

Zakres pomiaru – 1-100% TAK

Zakres pulsu: min. 25-240 bpm z dokładnością +/- 2 bpm TAK

Możliwość ustawienia granic alarmowych  saturacji oraz PR 
(górnych oraz dolnych)

TAK

Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian SpO2 oraz 
wyświetlanie wskaźnika perfuzji 

TAK

   TEMPERATURA

Zakres pomiaru: min. 0-50 C z dokładnością +/- 0,1C TAK

Wyświetlanie różnicy temperatur TAK

Wyświetlanie wartości cyfrowych TAK

   RESPIRACJA

Metoda pomiaru - impedancyjna TAK

Zakres pomiaru: min. 0-150 odd./min. TAK

Sposób wyświetlania -  krzywa dynamiczna oraz wartość 
cyfrowa

TAK

Możliwość ustawienia granic alarmowych  respiracji (górnych 
oraz dolnych) 

TAK

   INNE

Pamięć trendu – min. 120 godzin TAK

Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów TAK

Przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze 
RJ-45)

TAK

Na wyposażeniu kardiomonitora:
- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych
- mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar duży dla dorosłych
- wąż NIBP
- kabel EKG 3 lub 5-odprowadzeniowy – 2 szt.
- wielorazowy czujnik SPO2 dla dorosłych
- drukarka termiczna

TAK

WARUNKI DODATKOWE – WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK (podać)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie co
najmniej dwóch przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu
w okresie trwania gwarancji, przy czym Zamawiający wymaga,
by  każdy przegląd  został  potwierdzony zaświadczeniem lub
certyfikatem  z  zastrzeżeniem,  że  drugi  przegląd  wykonany
musi zostać na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. 

TAK

Maksymalna ilość napraw tego samego elementu, po których 
dany element zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad: 3 
naprawy

TAK



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY PARAMETR

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
załatwienia  wszelkich  formalności  celnych  związanych  z
ewentualną  wymianą  urządzeń  na  nowe,  jego  wysyłką  do
naprawy  gwarancyjnej  i odbiorem  lub  jego  importem  we
własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego

TAK

Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy
odbiorze technicznym produktów

TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………
E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet VI – Materace przeciwodleżynowe (zmiennociśnieniowe)

Lp Nazwa towaru
Cena jedn.

netto
VAT%

Cena jedn.
brutto

Wartość
brutto

1.
Materac przeciwodleżynowy z pompą

– 5 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu  umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty otrzymania
faktury.

4. Okres gwarancji – min. 18 miesięcy.
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY (ZMIENNOCIŚNIENIOWY)

Materac rurowy wentylowany TAK

Wymiary:

Długość - 200 cm TAK

Szerokość - 90 cm TAK

Ilość segmentów – min. 18
TAK

(podać)

Ilość segmentów wentylowanych - min. 6
TAK

(podać)

Segment zapasowy – min. 1 szt
TAK

(podać)

Dopuszczalne obciążenie materaca – min. 140 kg
TAK

(podać)

Zawór CPR TAK

Pompa do materaca TAK

Na wyposażeniu:
- zmywalny pokrowiec paroprzepuszczalny nieprzemakalny
- zestaw naprawczy (klej + łatki)

TAK
TAK

Okres gwarancji: minimum 18 miesięcy od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK
(podać)

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa sprzętu  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

Wykonawca:
Dane Wykonawcy 
……………………………………………………………………............................................................................................................
............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy
………………………………………………………………………..........................................................
..........................................................................................................................................................

Numer telefonu:……………………………….Numer Fax:………………………………
E-mail:...............................................................

Przedmiot zamówienia

Pakiet VII – Pulsoksymetry przenośne z czujnikami

Lp Nazwa towaru
Cena jedn.

netto
VAT%

Cena jedn.
brutto

Wartość
brutto

1.
Pulsoksymetr przenośny z czujnikami

– 2 szt.

1. Termin dostawy: do 27.07.2017 r., z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia będzie zrealizowany
do wymienionej daty wraz z protokołem odbioru.

2.  Cena  podana  przez  Wykonawcę  zawiera:  zakup  i  dostawę  ww.  sprzętu  medycznego  wraz  z
przeszkoleniem  personelu  Zamawiającego  i  świadczeniem  pełnego,  bezpłatnego  serwisu
w okresie gwarancji.

3. Termin i sposób płatności: Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę
przedmiotu  umowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie  do 30 dni od daty otrzymania
faktury.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesiące.
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku, fabrycznie nowy.
6. Wykonawca dostarczy wraz ze sprzętem pełną dokumentację dotyczącą urządzeń, tj. Certyfikat CE,

wpis  lub  zgłoszenie  do  rejestru  wyrobów  medycznych  (jeżeli  dotyczy),  paszport  techniczny,
instrukcję obsługi w języku polskim. 

Oświadczenie dotyczące postanowień szczegółowych warunków konkursu ofert:

4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  szczegółowymi  warunkami  konkursu  ofert,  nie  wnosimy
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy,  że  uważamy  się  za  związanych  ofertą  przez  czas  wskazany  w  szczegółowych
warunkach konkursu ofert. 

6. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

Prosimy o odpowiedź do dnia 17.07.2017 r. do godziny 10.00 



LP. PARAMETRY I WARUNKI
Minimalne

PARAMETRY
WYMAGANE

OFEROWANY
PARAMETR

PULSOKSYMETR PRZENOŚNY

Pomiar saturacji: 1 – 100% TAK

Pomiar częstotliwości pulsu: 0 – 300 BPM TAK

Częstotliwość odświeżania wyświetlanych danych: max. 350ms
TAK

(podać)

Wbudowany akumulator min. 2500 mAh
TAK

(podać)

Czas pracy na akumulatorze: min. 15h
TAK

(podać)

Pełna możliwość pracy w trakcie ładowania akumulatora
TAK

(podać)

Wyświetlacz kolorowy, min. 2,5”
TAK

(podać)

Możliwość włączenia alarmów min. dla poziomu SpO2, 
częstotliwości pulsu, stanu baterii

TAK

Na wyposażeniu:
- czujnik SpO2 wielokrotnego użytku dla noworodków i dzieci 
(dł. min. 0.9m)
- czujnik SpO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych (dł. min. 
0.9m)
- adapter SpO2 (dł. min. 1 m)

TAK

TAK

TAK

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty podpisania 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

TAK
(podać)

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

……………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy



Załącznik Nr 2

WZÓR UMOWY

zawarta dnia: ………….2017  r. w Świętochłowicach pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
ul. Chorzowska 38  
41-605 Świętochłowice
NIP: 627 16 69 770  REGON: 000311450

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu  Dariusza Skłodowskiego

Wiceprezesa Zarządu Ilonę Tkocz-Furman

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………..

reprezentowaną przez:

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

zwaną dalej Wykonawcą

§1

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 j.t. z późn. zm.), zgodnie z ofertą z dnia ………………2017 r.
stanowiącą  załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy,  na  zakup i  dostawę   sprzętu dla  Zespołu  Opieki
Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., Pakiet nr …..

§2

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1,  powinien być dostarczany odpowiednio do Magazynu
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 36, 41- 605 Świętochło-
wice.

2. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 27.07.2017 r.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko, ponosi również koszty z tytułu

ubezpieczenia przedmiotu umowy podczas transportu i rozładunku.
4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dostawy i instalacji przedmiotu umowy w taki spo-

sób, żeby nie utrudnić ciągłej pracy zakładu oraz dokonać wszelkich czynności, które okażą się nie-
zbędne do nieprzerwanego i prawidłowego funkcjonowania Oddziałów.

5. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje także instalację oraz świadczenie pełnego, bezpłatnego ser-
wisu w okresie gwarancji.

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku,
fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz wolny od jakichkolwiek obciążeń usta-
nowionych na rzecz osób trzecich.

7. Wykonawca  oświadcza,  że  przedmiot  umowy spełnia  wymagania  wynikające  z  przepisów po-
wszechnie obowiązujących i zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich potwierdzających to doku-
mentów.



8. Wraz z dostawą przedmiotu umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu instrukcje obsługi w
języku polskim, dokumentację techniczną (jeżeli są wymagane), karty gwarancyjne oraz certyfikaty
lub ocenę zgodności, paszport techniczny.

9. Obowiązkiem Wykonawcy jest naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu lub
osobom trzecim przez przedmiot umowy, Wykonawcę lub jego pracowników lub środki transportu
albo inne urządzenia Wykonawcy, a także innych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmio-
tu umowy.

10. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego (użytkowni-
ków) z zakresu obsługi dostarczanego sprzętu - w terminie dostawy, w siedzibie Zamawiającego.

§3

1. Wartość  przedmiotu  umowy  wynosi………………  zł  brutto  (słownie:  …………………);
…………….. zł netto (słownie: ……………………………).

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostawę przedmiotu umowy przele-
wem na konto Wykonawcy w …..................... od daty otrzymania faktury VAT. 

3. Faktura zostanie wystawiona po dokonanym odbiorze końcowym zgodnie z § 4, co zostanie po-
twierdzone przez Zamawiającego na pisemnym, pod rygorem nieważności, dowodzie dostawy (za-
łącznik nr 3). Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Faktura zostanie wystawiona w języku polskim przez Wykonawcę.
5. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia poza usta-

wowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 
6. Przyjmujący zamówienie pod rygorem uznania czynności za bezskuteczną nie może dokonać cesji

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani wykonać na nich zastawów lub zawrzeć 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 nieważ-
ności.

§4

1. Strony  ustalają,  że  przedmiotem  odbioru  końcowego  będzie  pełne,  kompletne  wykonanie
zamówienia objętego niniejszą umową.

2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym

Wykonawcę,  który  rozpatrzy  reklamację  dotyczącą  wad  w  ciągu  48  godzin  od  otrzymania
powiadomienia.

4. Jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający nie dokonuje odbioru przedmiotu umowy do czasu
usunięcia  wad.  Żądając  usunięcia  wad,  Zamawiający  wyznaczy  termin  na  ich  usunięcie.
Wykonawca  nie  może  odmówić  ich  usunięcia,  bez  względu  na  wysokość  związanych  z  tym
kosztów.

5. Potwierdzenie  usunięcia  przez  Wykonawcę  wad  następuje  w  formie  pisemnej  w  ciągu  3  dni
roboczych  od  dnia  zgłoszenia  ich  usunięcia  oraz  po  komisyjnym  stwierdzeniu  ich  usunięcia
potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

6. W  przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę  zgłoszonej  wady  w  wyznaczonym  terminie,
Zamawiający  może  usunąć  wadę  w  zastępstwie  Wykonawcy  i  na  jego  koszt  oraz  ryzyko,  po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. Wartość kosztów związanych z usunięciem w/w
wad zostanie potrącona z należności przysługującej Wykonawcy.

7. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się wymienić niezwłocznie sprzęt
wadliwy na sprzęt wolny od wad. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dostawy nowego
sprzętu.

8. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunięciu wszystkich wad i otrzymaniu protokołu
zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zarząd Spółki bez zastrzeżeń.

9. Strony ustalają następujące osoby do kontaktu:
- ze strony Wykonawcy: ………………………….., tel.: ……………………….
- ze strony Zamawiającego: ………………………., tel.: ……………………….



§5

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

a) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w§ 3 ust 1  w przypadku nie-
wykonanego lub nienależycie wykonanego przedmiotu lub gdy Zamawiający lub Wykonawca
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

b) w wysokości  1% wartości brutto  przedmiotu umowy wskazanej  w§ 3 ust  1 za każdy dzień
opóźnienia w dostarczeniu towaru lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższające-
go wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli szkoda wystąpiła z innego tytułu lub większej wy-
sokości.

§6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne dostarczonego
przedmiotu  umowy  na  okres  ….  miesięcy,  licząc  od  dnia  sporządzenia  protokołu  odbioru
końcowego.

2. W ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  naprawić  lub  wymienić  na  wolny  od  wad
zgłoszony sprzęt w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony Umowy, nie dłuższym niż 3 dni od
daty wezwania drogą telefoniczną na nr ……………................

3. W przypadku  awarii  trwającej  ponad 3  dni  Wykonawca  zobowiązany jest  zapewnić  urządzenie
zastępcze na czas naprawy o tych samych lub podobnych parametrach.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie
przedmiotu umowy i ewentualne szkody wynikające z jego działania.

5. Przeprowadzenie  wszelkich  napraw  i  czynności  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  związanych  z
odbiorem,  badaniem przedmiotu  odbioru  przed  przekazaniem do eksploatacji,  konserwacje  oraz
przeglądy okresowe odbywają się na zlecenie i koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wykonania przeglądów okresowych oraz konserwacji
sprzętu z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu zapewnienia sprawności
działania sprzętu. 

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w in-
teresie 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. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku stwier-
dzenia dostarczenia sprzętu złej jakości, dostarczenia sprzętu niezgodnie z wymaganymi parametra-
mi technicznymi, wadliwego wykonania i instalacji oraz w przypadku niewykonania przez Wyko-
nawcę umowy.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również w przypadku odmowy dostarczenia przez Wy-
konawcę sprzętu wolnego od wad lub odmowy ich usunięcia.

4. Z prawa do odstąpienie Zamawiający może skorzystać w terminie do 3 miesięcy od daty powzięcia
informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie.

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia  Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych jeżeli wystą-
piły przesłanki ich naliczenia.

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny.



§9

1.  Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  miejscowo  właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności muszą mieć formę  pisemną.

§10

Integralną częścią umowy jest:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do umowy.
- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – Załącznik nr 2 do umowy
- Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert 

 §11

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

      ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 



Załącznik nr 2 do umowy

Świętochłowice, dnia ............................ r.

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

z  siedzibą  w  Świętochłowicach  (kod:  41  –  605),  przy  ulicy  Chorzowskiej  nr  38,  wpisanym  do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000426290. 

Rzeczowego odbioru dokonuje:

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

i potwierdza przyjęcie do eksploatacji 

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

dokładne określenie zamówionego sprzętu medycznego – producent, marka, nr, seria wyrobu itp.

…...........................................
                 pieczęć i podpis dokonującego

              odbioru rzeczowego

1. Zamawiający potwierdza wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
- dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej urządzenia, o której mowa w zaproszeniu do złożenia

oferty, tj. Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy), pasz-
port techniczny, instrukcja obsługi w języku polskim,

- instalacji i uruchomienia dostarczonego urządzenia, 
- instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi, podstawowych zasad eksploatacji i konserwacji,
- przeszkolenie personelu. 

2. Niniejszym zgodnie  stwierdzamy,  że  urządzenie  ……………………………………..............................
(dane urządzenia: producent, marka, model, typ) zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Odbiór potwierdzają strony:

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę:


	..............................................................................................................................................
	dokładne określenie zamówionego sprzętu medycznego – producent, marka, nr, seria wyrobu itp.

