
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na zakup i dostawę resektoskopu bipolarnego

28/ZA/18
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Świętochłowice,  dnia  12.09.2018 r.

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

Sąd Rejonowy Katowice-
Wschód
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Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zakup i dostawa resektoskopu bipolarnego.

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

33.10.00.00 - 1 Urządzenia medyczne

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot  zamówienia  zostanie  zrealizowany  maksymalnie  do  3  tygodni  od  daty  podpisania 
umowy.

Na  czas  potrzebny  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  wymaga  wstawienia 
resektoskopu bipolarnego zastępczego.

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 w związku z art. 6a Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 t.j. 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. Do oferty należy dołączyć dokumenty dopuszczające do użytkowania zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 t.j. Z późn. zm.)

4.  Ofertę należy złożyć do dnia 25.09.2018 r.  do godziny 10.00  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:

„Zakup i dostawa resektoskopu bipolarnego
nr sprawy 28/ZA/18”

5. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.



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:

cena 100%

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę :

cena najniższa w ofertach / cena badanej oferty * 100

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:

     Sylwia Wieczorek, fax. 32/ 245 34 40, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział VIII. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach 

sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38,  41-605  Świętochłowice,  tel.:  32 621  95  35,  adres  e-mail: 
sekretariat@zoz.net.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w 
sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: m.czyzycka@zoz.net.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO  w  celu 
związanym  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  zakup  i  dostawę 
resektoskopu  bipolarnego, nr 28/ZA/18 prowadzonym  w  trybie  art.  4  pkt.  8  Ustawy  prawo 
zamówień publicznych;



4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

5. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres,  który wyznaczony  zostanie  przede 
wszystkim  na  podstawie  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem  ustawowym  określonym  w  przepisach  ustawy  Pzp,  związanym  z  udziałem  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp;  

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c)na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia  przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  
d)prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna 

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

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

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

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

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,
2. Wzór umowy – Załącznik nr 2,
3. Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego – Załącznik nr 3.



Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

zakup i dostawa resektoskopu bipolarnego

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

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

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

NIP: …................................. REGON: ….................................

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

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

Przedmiot zamówienia

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

brutto Wartość brutto

1. Resektoskop bipolarny 1 szt.

ŁĄCZNIE

1.  Termin  dostawy: do  3  tygodni  od  daty  podpisania  umowy,  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  4  równych  ratach przelewem  na  konto  Wykonawcy:  pierwsza  rata  w 
terminie do  30 dni  od daty otrzymania faktury, każda kolejna rata -  30 dni  od daty płatności raty 
poprzedniej.

4. Okres gwarancji – min. 24 miesięcy
5. Dostarczony sprzęt jest wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 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  ze 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.



4. Oświadczam,  że wypełniłem obowiązki informacyjne  przewidziane w art.  13 lub art. 14 RODO 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w 
sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzieleni zamówienia 
publicznego  w niniejszym postępowaniu.  (W przypadku gdy wykonawca nie  przekazuje danych 
osobowych  innych  niż  bezpośrednio  jego  dotyczących  lub  zachodzi  wyłączenie  stosowania 
obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie)

Prosimy o odpowiedź do dnia 25.09.2018 r. do godziny 10.00 

Producent (podać)

Oferowany model (podać)

Rok produkcji (podać)

Lp.
Opis wymaganych parametrów 

technicznych
Parametr 
wymagany

Parametr 
oferowany

1

Optyka 30°, Ø 4 mm 
 Długość 305-310 mm (podać)
 Optyka z systemem identyfikacji kolorami na przyłączu 

światłowodu optyki, pozwalającym na szybki dobór 
odpowiedniej średnicy światłowodu. 

 Optyka wyposażona w szafirowe szkiełko odporne na 
zarysowania w dystalnej części optyki. 

 Optyka z systemem identyfikacji umożliwiającym 
szybką identyfikację kąta patrzenia optyki podczas 
zabiegu. 

 Naniesiona identyfikacja HD na okularze optyki.

TAK

2 Kosz do mycia i sterylizacji zaoferowanej optyki. TAK

3 Uchwyty silikonowe do oferowanych  koszy do optyk. TAK

4 Płaszcz zewnętrzny resektoskopu o średnicy 26Fr., z systemem 
identyfikacji kolorem, współpracujący z optykami 12°/25°/30°. TAK

5 Płaszcz wewnętrzny resektoskopu o średnicy 24Fr., z systemem 
identyfikacji kolorem, współpracujący z optykami 12°/25°/30°. TAK

6 OBTURATOR  rozszerzający, 24 Fr., z systemem identyfikacji 
kolorem TAK

7 Napęd pasywny do resektora bipolarnego z zamkniętym 
uchwytem, do optyk 4mm,  0°, 12°,30°. TAK

8 Elektroda bipolarna, tnąca 0,3mm, wielorazowa - 2 szt. TAK

9 Elektroda bipolarna koagulująca,  wielorazowa. TAK

10 Elektroda bipolarna hakowa, wielorazowa. TAK

11 Pojemnik do sterilizacji parowej max. 5 elektrod do resekcji i 
waporaryzacji lub noży uretrotomowych. TAK



12
Specjalistyczny kabel wysokiej częstotliwości, bipolarny, do  
resectoskopu o długości min. 5m z wtykiem do posiadanej 
diatermi

TAK

13 Strzykawka urologiczna o pojemności 150 ml.
TAK

(podać)

14 Adapter giętki do strzykawki urologicznej TAK

15

Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, 
zawierający dolną część kosza, pokrywę, stojak, dwa drążki. 
Wymiary szer. 250 mm x dł. 530 x wys. 108 mm, ciężar max. 2,5 
kg.

TAK
(podać)

16 Zestaw startowy uchwytów silikonowych dla narzędzi 
urologicznych, TAK

17 Światłowód o średnicy 3,5 mm, długości min. 2,3 m, z systemem 
identyfikacji kolorami.

TAK
(podać)

18 Pozostałe wymagania

a)
Okres gwarancji obejmującej resektoskop oraz cały osprzęt: 
minimum 24 miesiące  od daty podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego. 

Min. 24 miesiące
(podać)

b) Czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii (podjęcie naprawy) – 
max. 48 godzin

Max 48 godzin
(podać)

c)
Autoryzowany  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny 
zlokalizowany  w  miejscu  zapewniającym  wymagany  przez 
Zamawiającego czas reakcji

TAK
(podać lokalizację)

d)
W razie  naprawy  trwającej  dłużej  niż  5  dni  kalendarzowych 
Zamawiający wymaga  wstawienia  resektoskopu  zastępczego  o 
minimum tych samych parametrach

TAK

e) Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych:  min. 5 
lat od daty sprzedaży

TAK
(podać)

f)

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie  co 
najmniej dwóch przeglądów serwisowych  (min. jeden rocznie) 
oferowanego sprzętu  w  okresie  trwania  gwarancji,  przy czym 
Zamawiający wymaga,  by każdy przegląd został  potwierdzony 
zaświadczeniem  lub  certyfikatem  oraz  wpisem  do  paszportu 
technicznego,  z zastrzeżeniem,  że  ostatni  przegląd  wykonany 
musi zostać na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. 

TAK

g)

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

h) Szkolenie  obsługi,  szkolenie  personelu  technicznego  przy 
odbiorze technicznym produktów TAK

Na potwierdzenie spełniania parametrów wymaganych dołączamy kartę katalogową produktu.

Na czas realizacji zamówienia Zamawiający wymaga wstawienia resektoskopu bipolarnego tzw. 
„demo” o analogicznych parametrach.

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



Załącznik nr 3

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 (jeże-
li dotyczy), paszport 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 przyjęte do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Odbiór potwierdzają strony:

Za Zamawiającego: Za Wykonawcę:


