SZPITAL POWIATOWY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
 ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21, fax (+48 18) 20–153–51
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
 http://www.szpital-zakopane.pl

Zakopane, dnia 02 września 2020 roku
ZP / 17 / 20
pyt. i odp. do SIWZ – nr 1

Wykonawcy Pobierający
Materiały Przetargowe SIWZ
Wszyscy
W wyniku otrzymanych pytań dotyczących postępowania pn.: „Świadczenie usług w
zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej
Szpitala Powiatowego w Zakopanem” działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 16 października 2018
roku, poz. 1986) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą PZP”, udostępniam Państwu treść pytań,
odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji,
zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

I.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy PZP, udostępniam Państwu treść pytań
oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:
1.

Pytanie 1 dotyczy SIWZ, pkt. 3, ust. 3.2.1 (dotyczy pakietów 4, 28, 35, 37, 50, 56)
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy przegląd techniczny urządzeń
medycznych obejmuje wykonanie testów zgodnie z procedurą IPML (u klienta),
analogicznie do opisanych w ust. 3.2.1) testów MPE? IPML jest procedurą tożsamą do
MPE obejmującą min. testy bezpieczeństwa elektrycznego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

2.

Pytanie 2 dotyczy SIWZ, pkt. 3 ust. 3.2.27 (dotyczy pakietów 4, 28, 35, 37, 50, 56)
Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i potwierdzenie, że w przypadku
braku na rynku części tzw. „zamienników” przy jednoczesnym nieograniczonym
dostępie do nowych, oryginalnych części zamiennych, oferty złożone w postępowaniu
domyślnie obejmują wymianę części oryginalnych? Wytwórca urządzeń prowadzi
otwartą sieć dystrybucji części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na terenie
Polski i UE, tym samym każdy podmiot ma do nich dostęp co oznacza, że
Zamawiający w celu weryfikacji ofert przetargowych, jakości usług lub kosztów
napraw może oczekiwać przedstawienia dokumentu potwierdzającego zamówienie lub
zakup określonych części i materiałów.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że powyższe zostało już uregulowane
postanowieniami punktu 3.2.27) przedmiotowej SIWZ.
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II.
3.

Dotyczy Załącznika nr. 1 do SIWZ – Pakiet - nr 46 Laparoskopy
Dotyczy poz. 2 - jako autoryzowany serwis producenta Aesculap AG Tuttlingen
dokonujemy przeglądów i napraw wyłącznie urządzeń medycznych tego producenta,
w związku z powyższym prosimy o wydzielenie z pakietu nr 46 poz. 2 ,,Laparoskop
Rosmedica – zestaw” do osobnego pakietu, umożliwi nam to złożenie korzystnej
oferty przetargowej.
Jednocześnie prosimy o wyszczególnienie wszystkich elementów składowych
zestawu Laparoskopowego z zadania nr. 46 poz. 2. Do stworzenia oferty przetargowej
potrzebny jest szczegółowy wykaz wszystkich elementów składowych tego zestawu
wraz z podaniem ich nazw oraz numerów katalogowych.
Zwracamy uwagę że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest
zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący i z uwzględnianiem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą
mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4
przedmiotowej SIWZ w zakresie Pakietu – nr 46 pozycji 2 tabeli, która podlega
wydzieleniu do nowopowstałego Pakietu – nr 46a.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietów – nr 46 i 46a (załącznik nr 1 do SIWZ),
patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

4.

Dotyczy Załącznika nr. 1 do SIWZ – Pakiet - nr 58 Wiertarki Chirurgiczne
W skład pakietu nr 58 (pozycje 1, 2, 3) wchodzą urządzenia systemu motorowego
Acculan, Acculan 3Ti oraz Elan-E, w skład których każdy wchodzą różne elementy np.
akumulatory, nasadki, ładowarka, wałki giętkie, końcówki robocze.
W związku z powyższym prosimy o wyszczególnienie wszystkich części składowych
poz. 1, 2 i 3 (pakietu - nr 58 wiertarka chirurgiczna) - prosimy o podanie nazwy,
symbolu katalogowego oraz numeru seryjnego każdej części składowej.
Informujemy, że zgodnie z zaleceniami producenta tj. firmy Aesculap AG Tuttlingen –
Niemcy przegląd wiertarki i piły Acculan 3 Ti obejmuje także między innymi wymianę
wewnętrznych ogniw akumulatorów.
Zastrzegamy że nasza oferta będzie obejmowała przegląd wyłącznie tych urządzeń,
których numery katalogowe i seryjne zostały wyszczególnione w formularzu cenowym
dla zadania nr 58.
Zwracamy uwagę że Zamawiający mając na uwadze treść art. 29 ust.1 PZP, jest
zobowiązany do opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i
wyczerpujący i z uwzględnianiem wszystkich wymagań i okoliczności, które mogą
mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4
przedmiotowej SIWZ w zakresie Pakietu – nr 58, który otrzymuje nowe
brzmienie:
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PAKIET – nr 58

Wiertarki chirurgiczne
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa sprzętu / Typ
Wiertarka ACCULAN:
- GA622 piła oscylacyjna (001664)
- GA620D wiertarka mała (002800) +
głowica mała OBM 5/16-24 + głowica
duża 1BM 3/8-24
- GA612 wiertarka frezowa (00599)
- GB426R głowica do wierteł 3/8-24
- GB439 R głowica do kirschnerów
(ATS-PL 03/14)
- GB423R głowica do rozwiertaków
Wiertarka piła ACCULAN 3TI:
- GA672 frezarka (3447)
- GA673 piła oscylacyjna (3004)
- GA674 piła wzdłużna (2043)
- GB638R nasadka (4233)
- GB655R nasadka (2257)
- GB654R nasadka (1707)
- GB643R nasadka (2629)
- GA677 ładowarka (5697)
- GA676 akumulator (13586)
- GA676 akumulator (13467)
- GA676 akumulator (13665)
- GA676 akumulator (13806)
Zestaw ortopedyczny wiertarka
ELAN-E GA820:
- GB121 głowica do frezów (2589)
- GB100 głowica do trepanu (brak nr
seryjnego)
- GB115 głowica do rozwiertaków
(3963)
- GB137 głowica do piły posuwistej
(2972)
- GB299 głowica do kraniotumu
(2063)
- GB298 głowica do kraniotomu (brak
nr seryjnego)
- GB125R głowica do piły
oscylacyjnej (7546)
- GA172 wał giętki 2 szt. (2054 i
5514)

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2800

T-4-42-5313

2006

8 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

3447

T-4-42-5314

2011

6 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

3702

T-4-42-58-3

1994

27 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietu – nr 58 (załącznik nr 1 do SIWZ), patrz część
II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.
5.

Dotyczy zapisów Załącznika nr. 1 do SIWZ - Pakiet – nr 46 poz. 2 oraz Pakiet – nr 58
Wiertarki Chirurgiczne
Zwracamy się z prośbą o postawienie wymogu przedstawienia certyfikatu w zakresie
serwisowanej aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania,
wystawionego przez producenta sprzętu lub autoryzowanego przedstawiciela
producenta.
Jako autoryzowany przedstawiciel producenta, pragniemy zwrócić uwagę
Zamawiającego na kwestie związane z wykonywaniem serwisu przez podmioty
nieuprawnione. Podkreślamy, że umożliwienie osobom nieuprawnionym przez
Producenta sprzętu medycznego wykonywania przeglądów, napraw oraz wymiany
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części zamiennych niewiadomego pochodzenia, jednoznacznie wiąże się z nie
wypełnieniem przy użytkowaniu Sprzętu zapisów instrukcji jego użytkowania
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.
__________

III.
6.

Pytanie 1. Pakiet 13
Prosimy o podanie dat przeglądów poszczególnych aparatów usg, pozwoli nam to na
poprawnie skalkulować ofertę.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że poniżej podaje planowany harmonogram
przeglądów poszczególnych aparatów USG z Pakietu – nr 13:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Termin przeglądu

1.

Aparat USG ALOKA SSD 3500

M 15863

T-4-42-49-32

2010

36 GP

26.09.2020

2.

Aparat USG Flex Focus 1202

5000332

T-4-42-49-33

2011

23 ChO

03.12.2020.

3.

Aparat USG Mindray DP 9900 PLUS

ME 760172

T-4-42-49-30

2007

6 ChU

14.11.2020

4.

Aparat USG Mindray DP10

6N-35001275

T-4-42-49-37

2013

1R

12.03.2021

5.

Aparat USG SonoScape A6

26268475

T-4-42-49-34

2013

3 ChO

08.01.2021

6.

Aparat USG SonoScape A6

26268369

T-4-42-49-35

2013

26 W

08.01.2021

7.

Aparat USG MyLab Six

16350345

T-4-42-49-39

2017

26 D

23.01.2021

8.

Aparat USG Toshiba Xario SSA 660

LGA
07366433

T-4-42-49-29

2007

51R

12.03.2021

9.

Acuson CV 70

HAE 0893

T-4-42-82-5

2007

48 K

26.09.2020

10.

Echokardiograf Prosound F37

202M5893

T-4-42-82-6

2013

30 K

14.11.2020

11.

LOGIQ F6

391593WX1

T-4-42-49-38

2014

9 RTG

03.12.2020

__________

IV.
7.

Pytanie nr 1
Dot. Pakiet nr 11
Prosimy o podanie dokładnego modelu RTG Fluorostar.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że aparat RTG z Pakietu – nr 11 to: OEC
Fluorostar 3 model 00-870674-01.

8.

Pytanie nr 2
Dot. pakiet nr 11, 68
Zamawiający w SIWZ zastrzega, iż w przypadku wymiany części urządzeń zepsutych,
zużytych, zamiennych itp. na nowe, wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia
tych części Zamawiającemu.
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Wnosimy o wykreślenie ww. zapisu. Wskazujemy, iż pozostawienie ww. wymogu
wpłynie znacząco na wzrost cen oferowanych części, a tym samym zwiększy koszty,
które Zamawiający będzie musiał ponieść w celu naprawy urządzenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.
__________

V.
9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu następujących
urządzeń: z pakietu 52 respiratorów Medumat Standard A oraz z pakietu 53 ssaków
elektrycznych Accuvac Rescue. Wskazane pozycje pochodzą od jednego producenta,
dlatego też łatwiej będzie złożyć ofertę Wykonawcom mającym odpowiednie
autoryzacje, wiedzę oraz kompetencje do świadczenia usług serwisowych
wskazanych urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji,
zamian zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia punktu 3.4
przedmiotowej SIWZ w zakresie Pakietu – nr 52 pozycji 2 i 3 tabeli, które
podlegają wydzieleniu do nowopowstałego Pakietu – nr 52a.
W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji wzór formularza oferty
przetargowej w zakresie Pakietów – nr 52 i 52a (załącznik nr 1 do SIWZ),
patrz część II niniejszego pisma – Modyfikacja zapisów SIWZ.

10.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzeń zastępczych w trakcie
napraw serwisowych?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

11.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu podjęcia naprawy do 96h od
zgłoszenia?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

12.

W celu lepszego oszacowania oferty zwracamy się do Zamawiającego o udostępnienie
harmonogramu przeglądów do urządzeń wskazanych w pytaniu 1.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że poniżej podaje planowany harmonogram
przeglądów poszczególnych respiratorów z Pakietu – nr 52:

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Termin przeglądu

01/02/082

T-4-42-9a-22

2001

24 R

21.10.2020

1.

ParaPAC 200

2.

Medumat Standard A

9938

T-4-42-41-34

2012

35 R

15.05.2021

3.

Medumat Standard A

15542

T-4-42-9a-39

2014

94 R

27.02.2021
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VI.
13.

SIWZ rozdział nr 3 pkt 3.2. oraz wzór umowy §3 ust. 3.1
Dotyczy pakiet nr 49
Pytanie nr 1. Czy Zamawiający zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy wymaga
wykonania przeglądu technicznego według aktualnych procedur wyznaczonych przez
producenta urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez
producenta jako koniecznych do wymiany podczas przeglądu technicznego dla
zgodnych z listą poniżej:
Respiratory typu Osiris prod. Air Liquide podczas rocznego przeglądu technicznego
wymagają:
o Wymiany zestawu przeglądowego (filtr zimny, filtr bakteryjny, zaworek
jednokierunkowy na zasilaniu tlen),
o Wymiany akumulatora,
o Przeprowadzenia testów kontrolnych zalecanych przez producenta,
o Przeprowadzenia testów bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353?
W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o potwierdzenie, że w/w czynności
mają zostać skalkulowane w cenie oferty zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ oraz wzorem umowy
wymaga wykonania przeglądu technicznego według aktualnych procedur
wyznaczonych przez producenta urządzenia wraz z wymianą wszystkich
części wskazanych przez producenta jako koniecznych do wymiany podczas
przeglądu technicznego, zgodnie z wykazen przedstawionym powyżej w
pytaniu.

14.

SIWZ
Dotyczy pakiet nr 49
Pytanie nr 2. Prosimy o podanie dat przeprowadzenia ostatniego przeglądu
technicznego urządzeń opisanych w pakiecie nr 49 celem kalkulacji w cenie oferty
ilości dojazdów serwisu do siedziby Zamawiającego w danym roku przeglądowym.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że poniżej podaje planowany harmonogram
przeglądów poszczególnych respiratorów z Pakietu – nr 49:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Termin przeglądu

1.

OSIRIS 1

D01898

T-4-42-41-28

2009

65 R

16.09.2020

2.

OSIRIS 1

D01885

T-4-42-41-27

2009

67 R

16.09.2020

3.

OSIRIS 1

D01882

T-4-42-41-24

2009

63 R

16.09.2020

4.

OSIRIS 1

D01884

T-4-42-41-26

2009

57 A

16.09.2020

5.

OSIRIS 1

D01883

T-4-42-41-25

2009

56 A

16.09.2020

6.

OSIRIS 3

F01110

T-4-42-41-29

2009

60 A

16.09.2020
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VII.
15.

Pytanie 1
D01YCZY par. 3 ust. 3 pkt 19:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na zapis o następującej treści:
„Konieczność przeprowadzenia napraw bądź wymiany części zamiennych na nowe
wykonawca będzie uzgadniał z Sekcją Techniczną Szpitala Powiatowego w
Zakopanem z podaniem przewidywanych kosztów i warunków naprawy; wykonanie
ich nastąpi po akceptacji przez Dyrektora Szpitala. Akceptacja naprawy stanowi
podstawę do udostępnienia sprzętu zastępczego w terminie odpowiadającym zapisom
pkt. 16."
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

16.

Pytanie 2
DOTYCZY par. 3 ust. 3 pkt 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na zapis o następującej treści:
„W przypadku braku akceptacji kosztów, zamawiający zastrzega sobie prawo do
naprawy urządzenia bądź usunięcia awarii we własnym zakresie, a Wykonawca nie ma
obowiązku udostępnienia aparatu zastępczego ."
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

17.

Pytanie 3
D01YCZY par. 3 ust. 3 pkt 22:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na zapis o następu jącej treści:
„W terminie do końca obowiązywania umowy zamawiający może odstąpić od umowy
w części lub całości w przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania umowy przez
wykonawcę, z zastrzeżeniem, że po stronie Wykonawcy leżała wyłączna wina za
nienależyte wykonanie umowy."
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

18.

Pytanie 4
DOTYCZY par. 3 ust. 3 pkt 24:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na zapis o następującej treści:
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, o ile
ograniczenie nie przekroczy 30% zamówienia umownego."
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

19.

Pytanie 5
DOTYCZY par. 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego punktu do w/w paragrafu:
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„W przypadku zwłoki w płatności powyżej 30 dni od terminu wymaganego na fakturze
WYK:.ONA WCA ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zleceń serwisowych
wynikających z niniejszej umowy"?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.
20.

Pytanie 6
DOTYCZY par. 8 ust. 2 pkt 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kar umownych odpowiednio:
1) z 0,5% na 0,2%?
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

21.

Pytanie 7
DOTYCZY pakietu nr 13:
Zwracamy się z prośbą o możliwość wyłączenia aparatu USG Flex Focus 1202 (nr
identyfikacyjny T-4-42-49-33) z pakietu 13 do oddzielnej obsługi.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

__________

VIII.
22.

Dot. pakiet 21
Wnioskujemy o wyłączenie z pakietu nr 21 sprzętu wyprodukowanego przez firmę
ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy (poz. 3, 4, 5, 6, 8) tworząc oddzielny pakiet.
Zmiana umożliwi złożenie oferty serwisowi autoryzowanemu producenta.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

23.

Dot. SIWZ pakiet 21 lub pakiet - diatermie ERBE /po wyłączeniu/
Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie
elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone
ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od
Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta do wykonywania czynności
serwisowych. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może
ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

24.

Dot. Umowa
Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:
„W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu z
powodu braku części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres
zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co
zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek
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odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony oraz postanowień o karach
umownych określonych w SIWZ.”
Prośbę motywujemy faktem, iż dla aparatów starszych niż np. 10 lat wytwórca może
już nie zasilać serwisu w części zamienne, co nie jest zależne od Wykonawcy i
powoduje ograniczenie możliwości wykonania naprawy i diagnostyki usterek i awarii.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia okoliczności
opisanych w pytania (brak części) zamaiwjaący nie będzie naliczał kar
umownych wykonawcy.
__________

IX.
25.

Pytanie nr 1.
Dotyczy zapisów SIWZ, pakiet 13 ultrasonograf poz. 8 Aparat USG Toshiba Xario SSA
660:
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 13 pozycji 8 „Aparat USG Toshiba Xario
SSA 660”. Umożliwi nam to złożenie ważnej oferty oraz pozwoli również złożyć ważną
ofertę większej liczbie Wykonawców. Zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu
uniemożliwiają naszej firmie złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

26.

Pytanie nr 2.
Dotyczy zapisów SIWZ:
Czy Zamawiający w celu dbałości o zapewnienie należytej jakości usług podczas
wykonywania zamówienia, będzie wymagał, aby zamówienie było realizowane przez
autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu (dla nowo utworzonego pakietu
„Aparat USG Toshiba Xario SSA 660”).
Na terenie Polski istnieje tylko jeden autoryzowany serwis urządzeń firmy Canoan
(wcześniej TOSHIBA), który w przypadku zaistniałej potrzeby posiada dostęp do
oryginalnych części zamiennych oraz posiada odpowiednio przeszkolony personel w
zakresie aplikacji, przeglądów oraz napraw aparatury medycznej firmy TOSHIBA.
Jedynie autoryzowany serwis jest w stanie zapewnić właściwą, wysoką jakość usług,
dostęp do oryginalnych części zamiennych oraz zagwarantować właściwą pracę
aparatu i jego przydatność diagnostyczną. Zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu
uniemożliwiają naszej firmie złożenie ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

27.

Pytanie nr 3.
Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2, załącznik nr 5 do SIWZ projekt
umowy § 3 ust. 25:
Zwracamy się z prośbą o zmianę min. gwarancji na wykonana naprawę na 3 miesiące.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.
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28.

Pytanie nr 4.
Dotyczy zapisów SIWZ, załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 2, załącznik nr 5 do SIWZ projekt
umowy § 3 ust. 26:
Zwracamy się z prośbą o zmianę min. gwarancji na wymieniane części w aparacie na 3
miesiące. Wyjaśniamy, iż producent na części daje 3 miesięczną gwarancję.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

__________

X.
29.

Pytanie dot. SIWZ część 3 pkt 28 oraz Załącznik nr 5 Projekt umowy §3 ust. 3 ppkt 28
Prosimy o usunięcie zapisu w stosunku do pakietu 10 i 68.
Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o
środowisko naturalne.
Zwracamy uwagę, że firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne
oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną
środowiska m.in. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. System taki
zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich
które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę
elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego
modułu. Powyższe nadaje priorytet wszelkim procesom przygotowania produktu do
ponownego użycia oznaczającego procesy odzysku polegające na sprawdzeniu,
czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich składniki, są
przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane. Wymontowane
części, mogące podlegać procesowi regeneracji lub utylizacji zostaną przekazane
Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań
zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zwracamy
uwagę, że dla Zamawiającego uszkodzone lub zużyte części zamienne nie
przedstawiają żadnej wartości i są tylko zepsutym elementem urządzenia
medycznego, który należy wymienić. Z uwagi na opłaty środowiskowe, w sytuacji
konieczności pozostawiania u Zamawiającego wymienionych części w trakcie
naprawy, dostarczane nowe części będą droższe w stosunku do sytuacji, kiedy
wymieniane w trakcie naprawy części zostaną odesłane do producenta.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

30.

Pytanie dot. SIWZ, część 10, pkt 10.1 ppkt 3 lit a, dotyczy pakietu 68 i 10
Prosimy o potwierdzenie, że wymagane usługi mają dotyczyć aparatu tożsamego z
objętym postępowaniem. Zwracamy uwagę, że tomograf komputerowy oraz objęty
przedmiotem postępowania aparat rentgenowski są urządzeniami skomplikowanymi i
zaawansowanymi technicznie. Wymóg usługi serwisu jakiegokolwiek sprzętu
medycznego nie daje Zamawiającemu żadnej gwarancji oczekiwanych kompetencji
wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaganie dotyczy jakiegokolwiek
sprzętu medycznego.
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31.

Pytanie dot. SIWZ, pakiet 68
W związku z wymogiem wykonania podczas przeglądu czynności wymagających
użycia kodów serwisowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał
na etapie zawarcia umowy potwierdzenia posiadania takich kodów (umowa licencyjna,
oświadczenie producenta).
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wykonawca składający ofertę jest
zobowiązany posiadać takie kody, gdyż w przypadku wygrania przetargi nie
będzie w stanie wykonać zamówienia dojdzie do konieczności rozwązania
umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.

32.

Pytanie dot. SIWZ, Załącznik nr 5 Projekt umowy §3 ust. 1, pakiet 10 i 68
W związku z wymogiem dysponowania osobami posiadającymi kwalifikacje określone
przez wytwórcę zwracamy uwagę, że ww. kwalifikacje nabywane są po odbyciu
szkolenia przeprowadzonego wg zakresu określonego przez producenta. Szkolenia
takie prowadzone są przez producenta lub autoryzowany przez producenta ośrodek
szkoleniowy. Prosimy o potwierdzenie, że osoby skierowane do wykonania usług w
ramach umowy mają posiadać imienny certyfikat z odbycia takiego szkolenia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie stawia takiego wymagania jako
warunek uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

33.

Pytanie dot. SIWZ
Czy mając na uwadze wprowadzony stan epidemiczny i rekomendację Urzędu
Zamówień Publicznych, który w swoim komunikacie zaleca: zaleca, aby komunikacją
elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym
składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a
także dokumentów, Zamawiający rozważy dopuszczenie elektronicznej formy złożenia
oferty?
Pragniemy zwrócić uwagę, że Urząd Zamówień Publicznych w swoim komunikacie
zaleca: Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć
wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także
dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci
elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji
elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony
jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których
niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem
terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji
zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia
o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w
postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert,
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zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej
sytuacji.
Pełna
treść
komunikatu:
znajduje
się
pod
linkiem:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozeniaepidemicznego.
Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego i rekomendację
Urzędu Zamówień Publicznych oraz w związku ze zmianą organizacji pracy w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 zarówno po stronie
wykonawców jak i Zamawiającego prosimy o dopuszczenie elektronicznej formy
złożenia oferty.
Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania
zmiany zapisów SIWZ mającej na celu uwzględnienie niniejszego wniosku.

II.

Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ:

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów
przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla
wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ).

1.

Ulega zmianie punkt 3.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 3.1 SIWZ

2.

Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz
zamawiającego usługi określone według naz
i kodów Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia:
50420000-5 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu
medycznego i chirurgicznego) oraz przedmiot zamówienia
uzupełniający: 50421200-4 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji
sprzętu rentgenowskiego), polegające na przeprowadzaniu przeglądów
technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z
podziałem na 75 (siedemdziesiąt pięć) Pakietów, wg szczegółowego
zakresu i podziału przedstawionego pniżej w punkcie 3.4 SIWZ.

Ulega zmianie punkt 4.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 4.1 SIWZ

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem
na 75 (siedemdziesiąt pięć) Pakietów, których szczegółowy podział
oraz zakres został określony powyżej w punkcie 3.4 niniejszej SIWZ:
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3.

Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ w zakresie Pakietu – nr 46, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„ Punkt 3.4 SIWZ

Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 46
Laparoskop

Lp.
1.

4.

Nazwa sprzętu / Typ
Laparoskop Zestaw 5525

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

110019045
3

T-4-42-48-2

2014

21 BO

Blok Operacyjny

RICHARD
WOLF

Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ, gdzie po Pakiecie – nr 46 dodaje się nowy
Pakiet – nr 46a w brzmieniu:
„ Punkt 3.4 SIWZ

Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 46a
Laparoskop

Lp.

1.

5.

Numer
seryjny

Nazwa sprzętu / Typ
Laparoskop Rosmedica – zestaw:
- PV949 monitor płaski 19” (0673637)
- PG080 flow40 insuflator
(0605CE288)
- PV150 kamera (251302)
- PG070 pompa (0605CE025)
- PV880 wózek (1073)
- OP930 źródło światła (3358)

Numer
ident.

0605CE288
/PG080/S1 T-4-42-48-1
70

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2006

17 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ w zakresie Pakietu – nr 52, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„ Punkt 3.4 SIWZ

Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 52
Respirator

Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
ParaPAC 200

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

01/02/082

T-4-42-9a22

2001

24 R

Karetka KTT
99PJ

Pneupac
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6.

Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ, gdzie po Pakiecie – nr 52 dodaje się nowy
Pakiet – nr 52a w brzmieniu:
„ Punkt 3.4 SIWZ

Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 52a
Respiratory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Medumat Standard A

9938

T-4-42-4134

2012

35 R

Karetka KTT
99VN

Weinmann

2.

Medumat Standard A

15542

T-4-42-9a39

2014

94 R

Karetka KTT
5E99

Weinmann

7.

Ulega zmianie punkt 3.4 SIWZ w zakresie Pakietu – nr 58, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„ Punkt 3.4 SIWZ

Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący
sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 58

Wiertarki chirurgiczne
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa sprzętu / Typ
Wiertarka ACCULAN:
- GA622 piła oscylacyjna (001664)
- GA620D wiertarka mała (002800) +
głowica mała OBM 5/16-24 + głowica
duża 1BM 3/8-24
- GA612 wiertarka frezowa (00599)
- GB426R głowica do wierteł 3/8-24
- GB439 R głowica do kirschnerów
(ATS-PL 03/14)
- GB423R głowica do rozwiertaków
Wiertarka piła ACCULAN 3TI:
- GA672 frezarka (3447)
- GA673 piła oscylacyjna (3004)
- GA674 piła wzdłużna (2043)
- GB638R nasadka (4233)
- GB655R nasadka (2257)
- GB654R nasadka (1707)
- GB643R nasadka (2629)
- GA677 ładowarka (5697)
- GA676 akumulator (13586)
- GA676 akumulator (13467)
- GA676 akumulator (13665)
- GA676 akumulator (13806)
Zestaw ortopedyczny wiertarka
ELAN-E GA820:
- GB121 głowica do frezów (2589)
- GB100 głowica do trepanu (brak nr
seryjnego)
- GB115 głowica do rozwiertaków
(3963)
- GB137 głowica do piły posuwistej
(2972)

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2800

T-4-42-5313

2006

8 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

3447

T-4-42-5314

2011

6 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

3702

T-4-42-58-3

1994

27 BO

Blok Operacyjny

Aesculap
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- GB299 głowica do kraniotumu
(2063)
- GB298 głowica do kraniotomu (brak
nr seryjnego)
- GB125R głowica do piły
oscylacyjnej (7546)
- GA172 wał giętki 2 szt. (2054 i
5514)

8.

Ulega zmianie załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór formularza oferty przewtargowej,
który otrzymuje nowe brzmienie:
Nowy zmodyfikowany wyjaśnieniami z dnia 02 września 2020 roku wzór formularza oferty
przewtargowej będący załącznikiem nr 1 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w
postaci załącznika nr 1.

W wyniku dokonania powyższych wyjaśnień, a zarazem zmian zapisów SIWZ
przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4a w
związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –
Prawo zamówień publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
(patrz zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej) zgodnie z niniejszą modyfikacją zapisów SIWZ, a to:

9.

Ulega zmianie Punkt 17.9. SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 17.9. SIWZ

Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub
opakowaniu, w siedzibie zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:

Nazwa i adres wykonawcy:
………………………………
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane
Sekretariat Dyrektora
OFERTA PRZETARGOWA
„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw
sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Nie otwierać przed: 08 września 2020 roku przed godz. 12:15

10. Ulega zmianie Punkt 18.1 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.1 SIWZ

należy złożyć w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem 34-500, ul. Kamieniec 10 – Sekretariat
Dyrektora Szpitala (Sekretariat mieści się w budynku głównym
Szpitala II piętro), do dnia 08 września 2020 roku, do godziny
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12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie
17.9 niniejszej SIWZ.”;

11. Ulega zmianie Punkt 18.4 SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie:
„ Punkt 18.4 SIWZ

Załączniki:
1. Załącznik nr 1

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, w Sekretariacie Dyrektora Szpitala – Sala
Konferencyjna (Sekretariat mieści się w budynku głównym Szpitala II
piętro), w dniu 08 września 2020 roku o godzinie 12:15.”.

– Zmodyfikowany wzór formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do SIWZ).

UWAGA !!!
Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej, tj.:
•
składaną ofertę przetargową, należy sporządzić wg nowego zmodyfikowanego wzoru
folmularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Z poważaniem:
DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
mgr Regina Tokarz

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ,
2. A/a.
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Załącznik nr 1
do pisma z dnia 02 września 2020 roku – dot. pyt. i odp. do SIWZ – nr 1
Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ
OFERTY PRZETARGOWEJ

OFERTA DLA
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem
ul. Kamieniec 10
34-500 Zakopane
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
publicznych na: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw
sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
1.
DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….……...…..
…………………………………………………………………………………………………………………….….
Wykonawca/Wykonawcy:
Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….
ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………….
kod/miejscowość/województwo: ………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………………………………………………………………….…………………………….
REGON: ………………………………………………………………………………………..……….…………..
KRS/CEiDG: ……………………………………………………..………………………………..……..…………
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ………………………………………………………….
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:
telefon: ………………………………………………….....................................................................................
faks: ………………………………………………………………………………….……………………………….
e-mail: …………………………………………………………………………………………………..……………
www: ………………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
2.
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji
i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem” w szczegółowym
zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w punkcie 3 przedmiotowej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia do udziału w niniejszym postępowaniu.
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PAKIET – nr 1

Aparat do badania słuchu

3.1
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Aparat do badania słuchu OTO READ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-102-2

2009

43 N

Oticon

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.1
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 1 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.
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5.1
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.1
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 2

Aparat do hemodializy

3.2
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 2 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Aparat do hemodializy Multifiltrate

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-65-1

2010

9A

Fresenius

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.2
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 2 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.
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5.2
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.2
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 3

Aparaty do podgrzewania płynów

3.3
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 3 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

4-43-48-2

2018

115 R

Animec

1

1

Aparat do podgrzewania płynów Animec AM-301

2

Aparat do podgrzewania płynów Animec

T-4-42-9a-17

2001

40 R

Animec

1

3

Aparat do podgrzewania płynów Animec

T-4-42-68-3

2011

70 R

Animec

1

4

Podgrzewacz płynów infuzyjnych AM-2S

T-4-42-68-4

2011

44 BO

Animec

1

5

Podgrzewacz do płynów infuzyjnych

4-48-73-127

2017

44 GP

TRIBO

1

6

Podgrzewacz płynów infuzyjnych AM-2S

T-4-42-68-5

2011

45 BO

Animec

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
4.3
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 3 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.3
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.3
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 4

Aparaty do znieczulania

3.4
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 4 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Fabius

T-4-42-2-17

2000

3 GP

Dräger

2

2.

Fabius Tiro

T-4-42-2-19

2010

30 BO

Dräger

2

3.

Fabius Tiro

T-4-42-2-20

2010

29 BO

Dräger

2

4.

Fabius Tiro

T-4-42-2-21

2010

28 BO

Dräger

2

5.

Fabius GS Premium

T-4-42-2-22

2014

23 GP

Dräger

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4.4
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 4 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.4
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.4
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 5

Aparat do znieczulania

3.5
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 5 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

Prima SP101

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-2-18

2008

32 R

Penlon

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.5
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 5 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.5
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.5
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 6

Aparat do znieczulania

3.6
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 6 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
EXCEL-210SE

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-2-16

1998

37 GP

Ohmeda

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.6
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 6 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.6
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.6
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 7
Aparaty EKG

3.7
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 7 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

AsCARD III

T-4-42-19-46

1998

1D

Aspel

1

2.

AsCARD B 56A

T-4-42-19-48

2002

43 R

Aspel

1

3.

AsCARD A 4 D

T-4-42-19-49

2002

8R

Aspel

1

4.

AsCARD B5 EKO

T-4-42-19-50

2004

42 R

Aspel

1

5.

AsCARD RS 232 + wózek WB5

T-4-42-19-52

2007

2 ChO

Aspel

1

6.

AsCARD ORANGE

4-42-16-36

2016

3 OCD

Aspel

1

7.

AsCARD Green V.05

4-42-16-37

2017

11 Pal

Aspel

1

8.

AsCARD ORANGE

4-42-16-41

2019

023 W

Aspel

1

9.

ECG 300 G

4-42-16-34

2015

19 GP

CONTEC

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

10.

ECG 300 G

4-42-16-35

2015

13 K

CONTEC

1

11.

ECG 300 GT

4-42-16-30

2013

1 ChU

CONTEC

1

12.

ECG 300 GT

4-42-16-31

2013

1 OCD

CONTEC

1

13.

ECG 300 GT

4-42-16-32

2013

2 OCD

CONTEC

1

14.

M-TRACE 3-6-12

T-4-42-19-54

2009

18 K

M4Medical

1

15.

M-TRACE 3-6-12

T-4-42-19-55

2009

15 W

M4Medical

1

16.

M-TRACE 3-6-12

T-4-42-19-56

2014

7R

M4Medical

1

17.

ECG 300 G Contec

4-42-16-27

2013

5A

CONTEC

1

18.

ECG 300 G Contec

4-42-16-28

2013

84 R

CONTEC

1

19.

ECG 300 G Contec

4-42-16-29

2013

1 POZ

CONTEC

1

20.

ECG 300 G Contec

4-42-16-33

2015

4 RK

CONTEC

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.7
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 7 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.7
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.7
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 8
Rejestratory

3.8
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 8 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-2

2004

1 EKG

Aspel

1

2.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-4

2006

2 EKG

Aspel

1

3.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-7

2007

2K

Aspel

1

4.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-8

2007

49 K

Aspel

1

5.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-9

2007

4K

Aspel

1

6.

Rejestrator ASP 702-27

T-4-42-38-10

2007

5K

Aspel

1

7.

Rejestrator ASP 712 z systemem Alfa

T-4-42-38-16

2016

13 W

Aspel

1

8.

Rejestrator ASP 712

T-4-42-38-17

2016

16 W

Aspel

1

9.

Rejestrator ASP 712

T-4-42-38-19

2017

12 RK

Aspel

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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10.

HOLCARD CR07

T-4-42-38-18

2016

27 W

Aspel

1

11.

HOLCARD CR07

T-4-42-38-3

2004

7K

Aspel

1

12.

HOLCARD CR07

T-4-42-38-11

2009

20 K

Aspel

1

13.

HOLCARD CR07

T-4-41-6-2-6

2013

1 RK/6

Aspel

1

14.

HOLCARD CR07

T-4-41-6-2-7

2013

1 RK/7

Aspel

1

15.

HOLCARD CR07

T-4-41-6-2-8

2013

1 RK/8

Aspel

1

16.

HOLCARD CR07

T-4-41-6-2-9

2013

1 RK/9

Aspel

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.8
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 8 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.8
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
6.8
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 9
Rejestratory

3.9
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 9 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

1.

Rejestrator BI 9800+3

T-4-42-76-4/4

2013

36 K

2.

Rejestrator BI 9800+3

T-4-42-76-4/3

2013

35 K

3.

Rejestrator BI 9800+3

T-4-42-76-4/5

2013

37 K

4.

Rejestrator BI 9800+12

T-4-42-76-4/1

2013

33 K

5.

Rejestrator BI 9800+12

T-4-42-76-4/2

2013

34 K

6.

Rejestrator BI 9800TL+12

T-4-42-38-12

2014

5 RK

7.

Rejestrator BI 9800TL+12

T-4-42-38-13

2015

16 K

8.

Rejestrator BI 9800TL+12

T-4-42-38-15

2015

47 K

9.

Rejestrator BI 9900

4-42-335-1

2018

01 PK

Producent
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments
Biomedical
Instruments

Wymagana
ilość
przeglądów
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.9
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 9 do udziału w niniejszym postępowaniu za
CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.9
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.9
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 10
Aparat RTG

3.10
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 10 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
AXIOM LUMINOS EXCEL EDITION

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-40-1-41

2012

1 RTG

Siemens

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.10
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 10 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.10
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.10
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 11
Aparat RTG

3.11
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 11 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Fluorostar ramię C

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-40-1-45

2013

1 BO

GE Medical
Systems

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.11
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 11 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.11
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.11
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 12
Aparat RTG

3.12
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 12 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
ZEN-5000 z ramieniem C

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-40-1-46

2016

19 BO

GENORAY

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.12
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 12 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.12
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.12
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 13
Ultrasonografy

3.13
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 13 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Aparat USG ALOKA SSD 3500

T-4-42-49-32

2010

36 GP

Aloka

1

2.

Aparat USG Flex Focus 1202

T-4-42-49-33

2011

23 ChO

B&K

1

3.

Aparat USG Mindray DP 9900 PLUS

T-4-42-49-30

2007

6 ChU

Mindray

1

4.

Aparat USG Mindray DP10

T-4-42-49-37

2013

1R

Mindray

1

5.

Aparat USG SonoScape A6

T-4-42-49-34

2013

3 ChO

SonoScape

1

6.

Aparat USG SonoScape A6

T-4-42-49-35

2013

26 W

SonoScape

1

7.

Aparat USG MyLab Six

T-4-42-49-39

2017

26 D

Esaote

1

8.

Aparat USG Toshiba Xario SSA 660

T-4-42-49-29

2007

51R

Toshiba

1

9.

Acuson CV 70

T-4-42-82-5

2007

48 K

Siemens

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

10.

Echokardiograf Prosound F37

T-4-42-82-6

2013

30 K

Aloka

1

11.

LOGIQ F6

T-4-42-49-38

2014

9 RTG

GE
Healthcare

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.13
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 13 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.13
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.14
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 14

Detektory tętna płodu

3.14
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 14 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Fedo

4-42-322-44

2009

9 GP

Sonomed

1

2.

Fedo

4-42-322-45

2009

10 GP

Sonomed

1

3.

Fedo

4-42-322-46

2009

11 GP

Sonomed

1

4.

UDT 300 SD - R

4-42-322-48

2017

42 GP

BRAEL

1

5.

UDT 300 D

4-42-322-47

2017

4 PGP

BRAEL

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4.14
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 14 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.14
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.14
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 15
Kardiotokografy

3.15
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 15 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Kardiotokograf F3

T-4-42-28a-7

2013

7 GP

EDAN

1

2.

Kardiotokograf F6

T-4-42-28a-6

2012

39 GP

EDAN

1

3.

Aparat KTG Cadence II Dual

T-4-42-28a-5

2009

35 GP

EDAN

1

4.

Aparat KTG Cadence I Dual

T-4-42-28a-4

2009

1 PGP

EDAN

1

5.

Kardiotokograf CMS 800 G

T-4-42-28A-8

2015

8 GP

CONTEC

1

6.

Kardiotokograf CMS 800 G

T-4-42-28A-9

2015

17 GP

CONTEC

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4.15
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 15 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.15
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.15
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 16

Aparaty urologiczne

3.16
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 16 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa sprzętu / Typ
Litchotryptor ultradźwiękowy 2271.001
Zestaw do kruszenia kamieni w nerce i pęcherzu Nefroskop 8965.401
Zestaw do cystoskopii operacyjny 2 optyki - Cysto
Uretroskop

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

T-4-42-61-11

2014

9 ChO

T-4-42-61-10

2014

29 ChO

T-4-42-62-5

2014

31 ChO

Producent
RICHARD
WOLF
RICHARD
WOLF
RICHARD
WOLF

Wymagana
ilość
przeglądów

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

1
1
1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.16
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 16 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.16
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.16
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 17

Aparaty urologiczne

3.17
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietun nr 17 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Zestaw do endourologii TELE PACK X
Endoskopowa medyczna jednostka wizyjna

T-4-42-61-8

2013

25 ChO

Karl Storz

1

2.

Resektoskop monopolarny

T-4-42-61-5

2013

27 ChO

Karl Storz

1

3.

Uretrotom optyczny

T-4-42-61-7

2013

27 ChO

Karl Storz

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.17
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 17 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.17
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.17
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 18

System do litotrypsji laserowej

3.18
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 18 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

System do litotrypsji laserowej - Laser Holmowy
T-4-42-61-12
2014
32 ChO
Rhapsody H30
UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje: wymianę filtra wody, zwierciadła, foot switcha, sprawdzenie wiązek
energii. konserwacja i czyszczenie.
1.

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

COOK
MEDICAL

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.18
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 18 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.18
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.18
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 19
Defibrylatory

3.19
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 19 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

CardioAid 100

4-42-339-7

1993

1K

Artema

1

2.

CardioAid 100 + stacja baz TM 100

T-4-42-88-1

1996

27 R

Artema

1

3.

DefiMax Biphasic

T-4-42-88-4

2009

19 K

EMTEL

1

4.

LIFEPAK 12

T-4-42-9a-26

2007

47 R

5.

LIFEPAK 12

T-4-42-9a-27

2008

46 R

6.

LIFEPAK 9

T-4-42-88-2

1994

2 PK

7.

LIFEPAK 15

T-4-42-88-6

2011

72 R

8.

LIFEPAK 15

T-4-42-88-7

2011

71 R

9.

LIFEPAK 20E

T-4-42-88-13

2015

2R

Physio
Control
Physio
Control
Physio
Control
Physio
Control
Physio
Control
Physio
Control

1
1
1
1
1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

10.

LIFEPAK 20E

T-4-42-88-14

2015

25 R

Physio
Control

1

11.

BENEHEART D 3

T-4-42-88-8

2012

11 BO

Mindray

1

12.

HEARTSTART

T-4-42-88-10

2013

2 RK

PHILIPS

1

13.

LIFEPAK 15

T-4-42-88-9

2012

28 R

Physio
Control

1

14.

M-SERIES

T-4-42-9a-3/7

2000

9W

ZOLL

1

15.

M-SERIES

T-4-42-9a4/10

2000

6R

ZOLL

1

16.

R-SERIES

T-4-42-88-5

2010

103 A

ZOLL

1

17.

ESeries ES/P/S/12/N/B

4-42-339-11

2010

61 R

ZOLL

1

18.

LIFE Point Pro

T-4-42-88-12

2014

4 ChO

19.

LIFE Point Pro

T-4-42-88-11

2014

4 GP

Metsisi
Medical
Technik
Metsisi
Medical
Technik

1

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.19
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 19 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.19
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.19
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 20

Aparaty do kompresji klatki piersiowej

3.20
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 20 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

1.

LUCAS 2

T-4-42-9a-32

2012

77 R

2.

LUCAS 2

T-4-42-9a-36

2014

45 R

3.

LUCAS 2

T-4-42-9a-34

2014

13 R

Producent
Physio
Control
Physio
Control
Physio
Control

Wymagana
ilość
przeglądów

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

1
1
1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.20
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 20 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.20
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.20
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 21

Diatermie (aparaty elektrochirurgiczne)

3.21
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 21 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Aparat Elektrochirurgiczny ES 350 z modułem
argon

T-4-42-80-2

2006

9 BO

EMED

1

2.

Diatermia ES 350

T-4-42-87-2

2005

5 PGP

EMED

1

3.

VIO 300 S + APC2

T-4-42-87-3

2010

39 BO

ERBE

1

4.

VIO 300 S + APC2

T-4-42-87-4

2010

40 BO

ERBE

1

5.

VIO 300 S + APC2

T-4-42-87-5

2010

41 BO

ERBE

1

6.

ERBOTOM ICC 200

T-4-42-118-1

2007

2 END

ERBE

1

7.

Urządzenie do elektrochirurgii bipolarnej
Waporyzator VAPR 3

T-4-42-80-3

2013

10 BO

De Puy
Mitek

1

8.

VIO 50C

T-4-42-87-6

2014

1 PDER

ERBE

1

9.

ATOM

T-4-42-87-7

2016

41 GP

EMED

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.21
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 21 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.21
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.21
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 22
Inhalatory

3.22
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 22 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

4-42-64A-118

2020

28 ChO

PHILIPS

1

4-42-135-35

1995

22 D

Flaem
Nuova

1

1.

Inhalator Philips respironics Inno Spire

2.

Nebulizator Elisir

3.

Inhalator Thomex MB

T-4-42-64a-90

2005

8K

Medbryt

1

4.

Inhalator Thomex L2

T-4-42-74-3

1990

5D

Medbryt

1

5.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-111

2018

28 D

PHILIPS

1

6.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-112

2018

29 D

PHILIPS

1

7.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-113

2018

30 D

PHILIPS

1

8.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-114

2018

31 D

PHILIPS

1

9.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-115

2018

32 D

PHILIPS

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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10.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-116

2018

33 D

PHILIPS

1

11.

Inhalator Respironics InnoSpire Essence

4-42-64A-117

2018

14 W

PHILIPS

1

12.

Nebulizator Medel PRO

4-42-64a-92

2006

2 GP

PHILIPS

1

13.

Inhalator Tech Med TM

4-42-64a-95

2013

2D

Tech-Med

1

14.

Inhalator Tech Med TM

4-42-64a-96

2013

4D

Tech-Med

1

15.

Inhalator Tech Med TM

4-42-64a-98

2013

10 D

Tech-Med

1

16.

Inhalator Tech Med TM

4-42-64a-99

2013

15 D

Tech-Med

1

17.

Inhalator kompresorowo tłokowy Intec Velum
CN01-WC2

4-42-64a-103

2016

10 RK

Shenzen
Aeon
Technology
Co.,Ltd.

1

18.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-105

2017

28 W

OMRON

1

19.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-106

2017

29 W

OMRON

1

20.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-107

2017

6 Pal

OMRON

1

21.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-108

2017

7 Pal

OMRON

1

22.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-109

2017

8 Pal

OMRON

1

23.

Inhalator Omron NE-C28P

4-42-64A-110

2017

9 Pal

OMRON

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.22
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 22 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
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datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.22
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.22
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 23
Inkubatory

3.23
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 23 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

ATOM 2100G1

T-4-42-11-42

2006

3N

ATOM

1

2.

Inkubator ATOM V 2100G + SIPAP

T-4-42-11-45

2009

41 N

ATOM

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.23
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 23 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.23
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.23
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 24
Inkubator

3.24
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 24 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Inkubator zamknięty GIRAFFE

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-11-46

2013

45 N

GE
Healthcare

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.24
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 24 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.24
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.24
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
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PAKIET – nr 25

Ogrzewacze Noworodkowe

3.25
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 25 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.
2.

Nazwa sprzętu / Typ
Ogrzewacz noworodkowy – promiennik
podczerwieni IR10
Ogrzewacz noworodkowy – promiennik
podczerwieni IR10

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-11-43

2008

26 N

Unimed

1

T-4-42-11-44

2009

1 PN

Unimed

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.25
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 25 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.25
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.25
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
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PAKIET – nr 26
Kardiomonitory

3.26
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 26 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

1.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-61

2014

2 ChU

2.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-59

2014

25 BO

3.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-60

2014

26 BO

4.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-56

2014

32 GP

5.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-58

2014

34 GP

6.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-57

2014

33 GP

7.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-54

2013

80 R

Producent
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical

Wymagana
ilość
przeglądów
1

1

1

1

1

1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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Systems CO

8.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-53

2013

81 R

9.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-52

2013

82 R

10.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-51

2013

83 R

11.

COMEN STAR 8000

T-4-42-27-55

2013

47 N

12.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-62

2014

5 ChO

13.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-63

2014

6 ChO

14.

CMS 8000 CONTEC

T-4-42-27-64

2014

7 ChO

CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO

1

1

1

1

1

1

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.26
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 26 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.
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5.26
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.26
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
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PAKIET – nr 27

Kardiomonitory i Centrale Nadzoru

3.27
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 27 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

ICARD M 58

T-4-42-27-27

2005

22 W

IGEL

1

2.

ICARD M 68

T-4-42-27-28

2005

64 R

IGEL

1

3.

ICARD M 68

T-4-42-27-29

2005

42 K

IGEL

1

4.

ICARD M 68

T-4-42-27-30

2005

6A

IGEL

1

5.

ICARD M 68 A

T-4-42-27-31

2005

5R

IGEL

1

6.

ICARD M 98

T-4-42-27-32

2005

90 R

IGEL

1

7.

ICARD M 98

T-4-42-27-33

2005

6K

IGEL

1

8.

ICARD M 59

T-4-42-27-34

2007

9K

IGEL

1

9.

ICARD M 59

T-4-42-27-35

2007

10 K

IGEL

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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10.

ICARD L 199A Wer 169 A + czujnik temperatury

T-4-42-27-37

2009

57 R

IGEL

1

11.

ICARD L 199A Wer 169 A + czujnik temperatury

T-4-42-27-38

2009

58 R

IGEL

1

12.

ICARD L 169 A

T-4-42-27-39

2009

21 K

IGEL

1

13.

ICARD L 169 A

T-4-42-27-40

2009

22 K

IGEL

1

14.

Centrala nadzoru ICARD M

T-4-42-20-6

2005

11 K

IGEL

1

15.

Stanowisko centralne ICARD M

T-4-42-20-7

2005

10 W

IGEL

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.27
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 27 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.27
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy
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6.27
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 28

Kardiomonitory i Centrale Nadzoru

3.28
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 28 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-42

2010

25 K

Dräger

1

2.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-43

2010

26 K

Dräger

1

3.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-50

2010

27 K

Dräger

1

4.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-41

2010

28 K

Dräger

1

5.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-44

2010

64 A

Dräger

1

6.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-45

2010

65 A

Dräger

1

7.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-46

2010

66 A

Dräger

1

8.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-47

2010

67 A

Dräger

1

9.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-48

2010

68 A

Dräger

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

10.

Monitor Infinity DELTA

T-4-42-27-49

2010

69 A

Dräger

1

11.

Centrala medyczna ICS

-----

2010

K

Dräger

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.28
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 28 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.28
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.28
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 29
Kardiomonitory

3.29
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 29 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

DIASCOP 4041

4-42-211-10

2007

6 GP

ARTEMA

1

2.

DASH 4000

T-4-42-27-23

2004

7D

GE Medical

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.29
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 29 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.29
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.29
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 30

Monitor gazów anestetycznych

3.30
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 30 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Monitor gazów anestetycznych Poet 8500 IQ2

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-33-7

2011

69 R

Criticale

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.30
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 30 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
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5.30
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.30
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 31

Monitor zwiotczenia mięśniowego

3.31
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 31 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Monitor zwiotczenia mięśniowego Ez Swimmer II

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-33-6

2011

68 R

LifeTech

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.31
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 31 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.31
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.31
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 32

Monitor Hemodynamiczny

3.32
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 32 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Monitor Hemodynamiczny - Rzutu Serca Lidco
Rapid

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-33-9

2014

13 A

LIDCO

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.32
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 32 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.32
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.32
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 33

Aparat laryngologiczny

3.33
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 33 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Audiometr AUDIO 4002

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-7-6

2011

1 PL

Videomed

1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację.

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.33
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 33 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.33
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.33
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 34

Lampy bezcieniowe i zabiegowe

3.34
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 34 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

4-42-95-23

2012

5 PO

AREM

1

1.

Lampa bezcieniowa HS5

2.

Lampa zabiegowa statywowa

T-4-42-31-24

2007

1 PChO

Kendromed

1

3.

Lampa zabiegowa ścienna BHW 175

T-4-42-31-25

2009

95 R

Medilux

1

4.

Lampa zabiegowa FLH 2

4-42-95-25

2014

23 D

Novamed

1

5.

Lampa zabiegowa FLH 2

4-42-95-26

2014

29 GP

Novamed

1

6.

Lampa zabiegowa FLH 2

4-42-95-27

2014

30 GP

Novamed

1

7.

Lampa zabiegowa FLH 2131 led przejezdna

4-42-95-24

2014

2 PU

Novamed

1

8.

Lampa zabiegowa FHL-2 Halogen z mocowaniem
do ściany

4-42-95-29

2016

2 PGZ

Ordisi

1

9.

Lampa bezcieniowa zabiegowa BH 132

4-42-95-17

1995

6 PO

Famed

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

10.

Lampa GS 300 zabiegowa na statywie

4-42-95-28

2015

44 R

Welch Allyn

1

11.

Lampa zabiegowa LED GS 600

4-42-95-30

2017

7 PGP

Welch Allyn

1

12.

Lampa zabiegowa Alfa Led

4-42-95-32

2017

11 RK

RIMSA

1

13.

lampa zabiegowa bezcieniowa LED KS-Q10

4-42-95-33

2017

49 N

MINSTON

1

14.

Lampa bezcieniowa L33-38 LED

T-4-42-31-9

2017

1 ChO

Ordisi

1

15.

Lampa bezcieniowa L33-38 LED

4-42-95-36

2020

18 A

Ordisi

1

16.

Lampa zabiegowa Alfa Led

4-42-95-35

2017

50 K

RIMSA

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.34
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 34 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.34
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
6.34
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 35

Lampy bezcieniowe i zabiegowe

3.35
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 35 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

T-4-42-31-26

2010

48 BO

Dräger

1

2.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

T-4-42-31-27

2010

50 BO

Dräger

1

3.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

T-4-42-31-28

2010

49 BO

Dräger

1

4.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

brak

2008

5 GP

Dräger

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.35
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 35 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.35
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.35
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 36

Lampy do fototerapii

3.36
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 36 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Lampa do fototerapii Medela Bilibed

T-4-42-85-3

2015

21N

MEDELA

1

2.

Lampa do fototerapii LF01 Unimed

T-4-42-85-2

2002

11 N

Unimed

1

3.

Lampa do fototerapii KMF - 01

T-4-42-85-4

2016

1N

4.

Lampa do fototerapii KMF - 01

T-4-42-85-5

2016

20 D

ISTANBUL
MEDIKAL
ISTANBUL
MEDIKAL

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

1
1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.36
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 36 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.36
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.36
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 37

Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, jednostki zasilające

3.37
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 37 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent
Dräger
Ponta
Dräger
Ponta
Dräger
AGILA
Dräger
AGILA

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Jednostka zasilająca PONTA E/S 1 lóżkowa

T-4-42-66-3

2009

-----

2.

Jednostka zasilająca PONTA E/S 5 lóżkowa

T-4-42-66-4

2009

-----

3.

Kolumna zasilająca AGILA TUBE II

T-4-42-66-1

2009

-----

4.

Kolumna zasilająca AGILA TUBE I

T-4-42-66-2

2009

-----

5.

Kolumna anestezjologiczna MOVITA (A2)

T-4-42-66-10

2009

-----

Dräger

1

6.

Kolumna anestezjologiczna MOVITA (A2)

T-4-42-66-8

2009

-----

Dräger

1

7.

Kolumna anestezjologiczna MOVITA (A2)

T-4-42-66-9

2009

-----

Dräger

1

8.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

T-4-42-66-5

2009

-----

9.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

T-4-42-66-6

2009

-----

Dräger
AGILA
Dräger
AGILA

1
1
1
1

1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
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10.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

T-4-42-66-7

2009

-----

Dräger
AGILA

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.37
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 37 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.37
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.37
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 38

Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, jednostki zasilające

3.38
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 38 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Kolumna medyczna INMED

-----

2012

-----

IMED

1

2.

Kolumna medyczna INMED

-----

2012

-----

IMED

1

3.

Kolumna medyczna INMED

-----

2012

-----

IMED

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.38
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 38 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
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datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.38
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.38
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 39

Sprzęt do artroskopii

3.39
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 39 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Artroskop FMS DUO + (pompa, shaver)

T-4-42-94-3

2006

47 BO

ALLEN
MEDICAL
SYSTEMS

1

2.

Zestaw Artroskopowy STRYKER

T-4-42-94-4

2015

015 BO

STRYKER

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.39
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 39 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
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wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.39
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.39
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 40

Pompy infuzyjne i objętościowe

3.40
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 40 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

AP 12

4-43-52-39

2008

8 ChO

Ascor

1

2.

AP 12

T-4-43-52-30

2004

14 D

Ascor

1

3.

AP 12

T-4-43-52-31

2004

17 N

Ascor

1

4.

AP 12

T-4-43-52-32

2004

48 N

Ascor

1

5.

AP 14

4-43-52-34

2006

9 ChU

Ascor

1

6.

AP 14

4-43-52-35

2006

18 GP

Ascor

1

7.

AP 14

4-43-52-36

2006

29 N

Ascor

1

8.

AP 14

4-43-52-40

2009

17 D

Ascor

1

9.

AP 14

4-43-52-41

2009

12 W

Ascor

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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10.

AP 14

4-43-52-43

2009

22 GP

Ascor

1

11.

AP 14

4-43-52-45

2009

21 GP

Ascor

1

12.

AP 14

4-43-52-46

2010

31 BO

Ascor

1

13.

AP 14

4-43-52-47

2010

19 ChO

Ascor

1

14.

AP 14

4-43-52-48

2010

8 ChU

Ascor

1

15.

AP 14

4-43-52-49

2010

20 ChO

Ascor

1

16.

AP 14

4-43-52-50

2010

26 A

Ascor

1

17.

AP 14

4-43-52-51

2010

28 A

Ascor

1

18.

AP 14

4-43-52-52

2010

21 ChO

Ascor

1

19.

AP 14

4-43-52-53

2010

32 BO

Ascor

1

20.

AP 14

4-43-52-54

2010

88 A

Ascor

1

21.

AP 14

4-43-52-55

2010

89 A

Ascor

1

22.

AP 14

4-43-52-56

2010

33 BO

Ascor

1

23.

AP 14

4-43-52-57

2010

4 ChU

Ascor

1

24.

AP 14

4-43-52-58

2010

91 A

Ascor

1

25.

AP 14

4-43-52-59

2010

92 A

Ascor

1

26.

AP 14

4-43-52-60

2010

34 BO

Ascor

1

27.

AP 14

4-43-52-61

2010

93 A

Ascor

1

28.

AP 14

4-43-52-62

2010

94 A

Ascor

1

29.

AP 14

4-43-52-63

2010

95 A

Ascor

1
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30.

AP 14

4-43-52-64

2010

22 ChO

Ascor

1

31.

AP 14

4-43-52-65

2010

96 A

Ascor

1

32.

AP 14

4-43-52-66

2010

35 BO

Ascor

1

33.

AP 14

4-43-52-67

2010

97 A

Ascor

1

34.

AP 14

4-43-52-68

2010

98 A

Ascor

1

35.

AP 14

4-43-52-69

2010

99 A

Ascor

1

36.

AP 14

4-43-52-70

2010

36 BO

Ascor

1

37.

AP 14

4-43-52-71

2010

100 A

Ascor

1

38.

AP 14

4-43-52-72

2010

37 BO

Ascor

1

39.

AP 14

4-43-52-73

2010

101A

Ascor

1

40.

AP 14

4-43-52-74

2010

102 A

Ascor

1

41.

AP 14

4-43-52-75

2010

38 BO

Ascor

1

42.

AP 14

4-43-52-82

2014

5N

Ascor

1

43.

AP 14

4-43-52-84

2015

6W

Ascor

1

44.

AP 14

4-43-52-83

2014

9N

Ascor

1

45.

AP 14

4-43-52-87

2016

40 GP

Ascor

1

46.

AP 14

4-43-52-88

2017

3 Pal

Ascor

1

47.

AP 14

4-43-52-89

2017

4 Pal

Ascor

1

48.

AP 14

4-43-52-90

2017

5 Pal

Ascor

1

49.

AP 22

4-43-52-85

2015

36 R

Ascor

1
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50.

AP 22

4-43-52-86

2015

37 R

Ascor

1

51.

AP 22

T-4-42-83-32

2007

11 W

Ascor

1

52.

AP 22

T-4-42-83-33

2008

18 N

Ascor

1

53.

AP 22

T-4-42-83-34

2008

19 N

Ascor

1

54.

AP 22

T-4-42-83-35

2008

20 N

Ascor

1

55.

AP 22

T-4-42-83-76

2012

22 R

Ascor

1

56.

AP 23

T-4-42-83-37

2009

27 A

Ascor

1

57.

AP 23

T-4-42-83-38

2009

24 K

Ascor

1

58.

AP 23

T-4-42-83-39

2009

17 W

Ascor

1

59.

AP 23

T-4-42-83-40

2009

29 A

Ascor

1

60.

AP 23

T-4-42-83-41

2009

30 A

Ascor

1

61.

AP 23

T-4-42-83-42

2009

31 A

Ascor

1

62.

AP 23

T-4-42-83-43

2009

23 K

Ascor

1

63.

AP 23

T-4-42-83-44

2009

24 A

Ascor

1

64.

AP 23

T-4-42-83-45

2009

25 A

Ascor

1

65.

AP 23

T-4-42-83-46

2009

16 ChO

Ascor

1

66.

AP 23

T-4-42-83-47

2009

32 A

Ascor

1

67.

AP 24

T-4-42-83-80

2013

12A

Ascor

1

68.

AP 24

T-4-42-83-82

2013

14A

Ascor

1

69.

AP 24

T-4-42-83-81

2013

15A

Ascor

1
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70.

AP 24

T-4-42-83-77

2013

87 R

Ascor

1

71.

AP 24

T-4-42-83-78

2013

86 R

Ascor

1

72.

AP 24

T-4-42-83-79

2013

85 R

Ascor

1

73.

AP 24

T-4-42-83-84

2013

32 K

Ascor

1

74.

AP 24

T-4-42-83-83

2013

31 K

Ascor

1

75.

AP 31

T-4-42-83-36

2008

12 D

Ascor

1

76.

AP 31

T-4-42-83-48

2009

17 R

Ascor

1

77.

AP 31

T-4-42-83-49

2009

33 A

Ascor

1

78.

AP 31

T-4-42-83-50

2009

18 R

Ascor

1

79.

AP 31

T-4-42-83-51

2009

34 A

Ascor

1

80.

AP 31

T-4-42-83-52

2009

19 R

Ascor

1

81.

AP 31

T-4-42-83-53

2009

8W

Ascor

1

82.

AP 31

T-4-42-83-54

2009

36 A

Ascor

1

83.

AP 31

T-4-42-83-55

2009

37 A

Ascor

1

84.

AP 31

T-4-42-83-56

2009

38 A

Ascor

1

85.

AP 31

T-4-42-83-57

2009

20 R

Ascor

1

86.

AP 31

T-4-42-83-58

2010

70 A

Ascor

1

87.

AP 31

T-4-42-83-59

2010

71 A

Ascor

1

88.

AP 31

T-4-42-83-60

2010

72 A

Ascor

1

89.

AP 31

T-4-42-83-61

2010

73 A

Ascor

1
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90.

AP 31

T-4-42-83-62

2010

74 A

Ascor

1

91.

AP 31

T-4-42-83-63

2010

75 A

Ascor

1

92.

AP 31

T-4-42-83-64

2010

76 A

Ascor

1

93.

AP 31

T-4-42-83-65

2010

77 A

Ascor

1

94.

AP 31

T-4-42-83-66

2010

78 A

Ascor

1

95.

AP 31

T-4-42-83-67

2010

79 A

Ascor

1

96.

AP 31

T-4-42-83-68

2010

80 A

Ascor

1

97.

AP 31

T-4-42-83-69

2010

81 A

Ascor

1

98.

AP 31

T-4-42-83-70

2010

82 A

Ascor

1

99.

AP 31

T-4-42-83-71

2010

83 A

Ascor

1

100

AP 31

T-4-42-83-72

2010

19 W

Ascor

1

101

AP 31

T-4-42-83-73

2010

85 A

Ascor

1

102

AP 31

T-4-42-83-74

2010

20 W

Ascor

1

103

AP 31

T-4-42-83-75

2010

21 W

Ascor

1

104

SEP 11 S

4-43-52-18

2001

18 ChO

Ascor

1

105

SEP 11 S

T-4-42-9a-16

2001

16 R

Ascor

1

106

SEP 21 S

T-4-42-83-24

1999

21 R

Ascor

1

107

SEP 21 S

T-4-42-83-27

2000

12 K

Ascor

1

108

SEP 11 S

T-4-42-83-28

1998

24 N

Ascor

1

109

SEP 21 S

T-4-42-83-29

2002

39 K

Ascor

1
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110

SEP 21 S

T-4-42-83-30

2002

40 K

Ascor

1

111

SEP 11 S

T-4-42-83-31

2003

7 ChU

Ascor

1

112

Braun Perfursor

T-4-42-9a-3/9

2000

50 R

Braun

1

113

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-81

2014

12 R

114

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-80

2014

11 R

115

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-78

2014

43 K

116

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-76

2014

44 K

117

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-77

2014

45 K

118

FA 321 Syringe Pump

4-43-52-79

2014

46 K

119

Pilot A2

4-43-52-37

2005

13 D

Dräger

1

120

Pilot A2

4-43-52-38

2005

16 N

Dräger

1

121

Agilia Volumat

T-4-42-83-85

2014

24 D

Fresenius

1

BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology

1

1

1

1

1

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.40
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 40 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.
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* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.40
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.40
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 41
Pulsoksymetry

3.41
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 41 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

1.

Pulsoksymetr PC 66A

4-42-236a-9

2014

16 A

2.

Pulsoksymetr PC 66A

4-42-236a-8

2014

15 R

3.

Pulsoksymetr PC 66A

4-42-236a-10

2014

31 R

4.

Pulsoksymetr PC 66A

4-42-236a-12

2014

6 RK

5.

Pulsoksymetr PC 66A

4-42-236a-11

2014

12 RTG

Producent
Shenzhen
Creative
Ihdustry CO
Ltd
Shenzhen
Creative
Ihdustry CO
Ltd
Shenzhen
Creative
Ihdustry CO
Ltd
Shenzhen
Creative
Ihdustry CO
Ltd
Shenzhen
Creative
Ihdustry CO
Ltd

Wymagana
ilość
przeglądów
1

1

1

1

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4-42-236A-17

2018

2A

Shenzhen
Fitfaith
Technology

1

Pulsoksymetr OXYPLETH 520A

T-4-42-63-2

1994

16 D

Novometrix

1

8.

Pulsoksymetr OXYPLETH 520A

T-4-42-63-3

1994

6 END

Novometrix

1

9.

Pulsoksymetr 520 Novametrix

T-4-42-63-4

1995

27 N

Novometrix

1

10.

Pulsoksymetr F 380

4-42-236A-21

2019

3 RK

11.

Pulsoksymetr YK-820mini

4-42-236A-20

2018

10 R

12.

Pulsoksymetr VM2160

4-42-236a-6

2012

76 R

13.

Pulsoksymetr F 380

4-42-236A-22

2019

14 R

14.

Pulsoksymetr F 380

4-42-236A-23

2019

23 R

15.

Pulsoksymetr Nellcor P.S.M.S.P

4-42-236A-14

2017

27 D

6.

Pulsoksymetr F 380

7.

Shenzhen
Creative
Industry Co
Ltd
Xuzhou
Yongkang
Elektronic
Science
Technology
Viamed
Shenzhen
Creative
Industry Co
Ltd
Shenzhen
Creative
Industry Co
Ltd
COVIDIEN

1

1

1

1

1

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.41
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 41 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.41
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.41
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 42
Kapnometry

3.42
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 42 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Kapnometr EMMA

T-4-42-124-5

2013

89 R

Phasein

1

2.

Kapnometr EMMA

T-4-42-124-4

2013

88 R

Phasein

1

3.

Kapnometr EMMA

T-4-42-124-3

2012

78 R

Phasein

1

4.

Kapnometr EMMA

4-48-33-1

2018

101 R

Phasein

1

5.

Kapnometr EMMA

4-48-33-2

2018

102 R

Phasein

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4.42
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 42 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.42
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.42
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 43
Endoskopy

3.43
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 43 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Laryngofiberoskop FNL-15RP3

T-4-42-9A-29

2012

73 R

Pentax

1

2.

Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS

T-4-42-9A-44

2018

29 R

Pentax

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.43
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 43 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
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wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby
zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.43
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.43
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 44
Endoskopy

3.44
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 44 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Videogastroskop EG-201FP

T-4-42-70-12

2012

18 END

FUJINON

1

2.

Videokolonoskop EC-530 WLL + procesor obrazu
EPX

T-4-42-71-9

2016

11 END

FUJINON

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.44
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 44 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.44
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.44
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 45

Choledochofiberoskop

3.45
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 45 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Choledochofiberoskop 11292 DE1

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-61-9

2013

22 BO

Karl Storz

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.45
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 45 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.45
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.45
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 46
Laparoskop

3.46
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 46 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Laparoskop Zestaw 5525

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-48-2

2014

21 BO

RICHARD
WOLF

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.46
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 46 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.46
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.46
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 46a
Laparoskop

3.46a
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 46a do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

1.

Nazwa sprzętu / Typ
Laparoskop Rosmedica – zestaw:
- PV949 monitor płaski 19” (06-73637)
- PG080 flow40 insuflator (0605CE288)
- PV150 kamera (251302)
- PG070 pompa (0605CE025)
- PV880 wózek (1073)
- OP930 źródło światła (3358)

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-48-1

2006

17 BO

Aesculap

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.46a
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 46a do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.46a
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.46a
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 47
Histeroskopy

3.47
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 47 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

1.

Histeroskop diagnostyczno-operacyjny Grochmal

T-4-42-46-3

2014

20 BO

2.

Pompa do histeroskopii

T-4-42-46-4

2015

46 BO

3.

Resektoskop do histeroskopii

T-4-42-61-14

2017

52 BO

Producent
RICHARD
WOLF
RICHARD
WOLF
RICHARD
WOLF

Wymagana
ilość
przeglądów

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

1
1
1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.47
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 47 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.47
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.47
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 48
Kolposkop

3.48
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 48 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Kolposkop Jena

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

4-42-313-1

-----

14 GP

Carl Zeiss
Sp. z o.o.

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.48
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 48 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.48
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.48
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 49
Respiratory

3.49
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 49 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

OSIRIS 1

T-4-42-41-28

2009

65 R

Air Liquide

1

2.

OSIRIS 1

T-4-42-41-27

2009

67 R

Air Liquide

1

3.

OSIRIS 1

T-4-42-41-24

2009

63 R

Air Liquide

1

4.

OSIRIS 1

T-4-42-41-26

2009

57 A

Air Liquide

1

5.

OSIRIS 1

T-4-42-41-25

2009

56 A

Air Liquide

1

6.

OSIRIS 3

T-4-42-41-29

2009

60 A

Air Liquide

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

4.49
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 49 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.49
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.49
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 50
Respiratory

3.50
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 50 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

EVITA

T-4-42-41-11

1993

45 A

Dräger

2

2.

CARINA

T-4-42-41-23

2009

23 BO

Dräger

1

3.

CARINA

T-4-42-41-22

2009

56 R

Dräger

1

4.

ELVITA XL

T-4-42-41-33

2010

63 A

Dräger

2

5.

ELVITA XL

T-4-42-41-32

2010

62 A

Dräger

2

6.

ELVITA XL

T-4-42-41-31

2010

61 A

Dräger

2

7.

EVITA V 300

T-4-42-41-35

2016

7A

Dräger

1

8.

EVITA V 300

T-4-42-41-36

2016

8A

Dräger

1

9.

EVITA V 300

T-4-42-41-36

2016

25 N

Dräger

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.50
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 50 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.50
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.50
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 51
Respiratory

3.51
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 51 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

BEAR - 1000

T-4-42-41-17

1999

44 A

VIASYS

1

2.

Respirator Vela model 16532-02

T-4-42-41-38

2009

3K

CareFusion
(Viasys)

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.51
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 51 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.51
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.51
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 52
Respirator

3.52
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 52 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

ParaPAC 200

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-9a-22

2001

24 R

Pneupac

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.52
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 52 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
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5.52
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.52
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 52a
Respiratory

3.52a
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 52a do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Medumat Standard A

T-4-42-41-34

2012

35 R

Weinmann

1

2.

Medumat Standard A

T-4-42-9a-39

2014

94 R

Weinmann

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.52a
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 52a do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.
* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
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wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.52a
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.52a
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 53
Ssaki elektryczne

3.53
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 53 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Aga Labor SU2

4-42-168-79

2008

14 K

Aga Labor

1

2.

New HospiVac 350 (2x2) FULL

4-42-168-102

2017

43 GP

CAMI

1

3.

Hospivac 350 Full

4-42-168-99

2016

1 END

CAMI

1

4.

New Askir 30

4-42-168-100

2016

33 R

CAMI

1

5.

New Askir 20

4-42-168-69

2007

27 GP

CAMI

1

6.

New Askir 20

4-42-168-70

2007

25 GP

CAMI

1

7.

New Askir 20

4-42-168-71

2007

26 GP

CAMI

1

8.

New Askir 20

4-42-168-72

2007

24 GP

CAMI

1

9.

New Askir 20

4-42-168-73

2008

33 N

CAMI

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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10.

New Askir 20

4-42-168-74

2008

32 N

CAMI

1

11.

New Askir 20

4-42-168-75

2008

31 N

CAMI

1

12.

New Askir 20

4-42-168-76

2008

28 GP

CAMI

1

13.

New Askir 20

4-42-168-77

2008

18 D

CAMI

1

14.

New Askir 30

4-42-168-78

2008

5 ChU

CAMI

1

15.

New Askir C 30

4-42-168-89

2011

2 BO

CAMI

1

16.

New Askir C 30

4-42-168-90

2011

3 BO

CAMI

1

17.

New Askir C 30

4-42-168-91

2011

4 BO

CAMI

1

18.

New Askir C 30

4-42-168-92

2011

5 BO

CAMI

1

19.

New Askir C 30

4-42-168-93

2010

3A

CAMI

1

20.

New Askir C 30

4-42-168-94

2010

10 Pal

CAMI

1

21.

New Askir 30

4-42-168-95

2013

3 RK

CAMI

1

22.

New Askir 30

4-42-168-98

2013

14 RTG

CAMI

1

23.

F 35

4-42-168-82

2009

18 W

Fazzini

1

24.

F 35

4-42-168-83

2009

10 ChO

Fazzini

1

25.

F 35

4-42-168-101

2017

2 PL

Fazzini

1

26.

Laerdal LSU

4-42-168-85

2003

59 R

Unit

1

27.

Laerdal Unit

T-4-42-48-2

2005

54 R

Unit

1

28.

Accuvac Rescue

T-4-42-168-68

2012

30 R

Weinmann

1

29.

Accuvac Rescue

T-4-42-9a-41

2014

93 R

Weinmann

1

30.

Accuvac Rescue

T-4-42-9a-38

2014

92 R

Weinmann

1
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RAZEM
Wartość netto i brutto

4.53
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 53 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.53
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.53
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
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PAKIET – nr 54

Stanowiska do resuscytacji noworodka

3.54
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 54 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent
Fisher &
Paykel
Fisher &
Paykel

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

NEOPUFF RD 900

T-4-42-120-1

2008

35 N

1

2.

Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu
Infant Flow SIPAP

T-4-42-97-8

2013

46 N

3.

SRN 10

T-4-42-97-2

2002

37 N

Unimed

1

4.

SRN 10

T-4-42-97-9

2016

23 N

Unimed

1

5.

RN 3M

T-4-42-40-1

1991

2N

ZTM

1

6.

ON 3M

T-4-42-97-6

2005

36 N

ZTM

1

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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4.54
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 54 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.54
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.54
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 55

Stanowisko do resuscytacji noworodka

3.55
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 55 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

OHMEDA

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-97-7

2005

38 N

Ohmeda

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.55
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 55 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.55
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.55
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 56

Stanowisko do resuscytacji noworodka

3.56
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 56 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Otwarty Babytherm 8000

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-11-40

2000

6N

Dräger

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.56
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 56 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.56
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.56
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 57

Stoły operacyjne, fotele urologiczno i ginekologiczne

3.57
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 57 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Stół operacyjny AMBER

T-4-48-6-14

2008

1 GP

Famed

1

2.

Stół operacyjny ONYX

T-4-48-6-15

2010

42 BO

KONKRET

1

3.

Stół operacyjny ONYX

T-4-48-6-16

2010

43 BO

KONKRET

1

4.

Stół operacyjny MAQUET z wyp. 1420.02C0

T-4-48-6-13

2003

24 BO

Maquet

1

5.

Stół operacyjno zabiegowy SZ-01 typ SO-10

T-4-48-6-10

2012

-----

Famed

1

6.

Stół operacyjno zabiegowy SZ-01 typ SO-10

T-4-48-6-11

2000

-----

Famed

1

7.

Fotel ginekologiczno urologiczny GOLEM 6E

T-4-44-2-46

2012

15 GP

RQL

1

8.

Fotel ginekologiczny FG 01

T-4-44-2-44

2007

6 PGP

STOLTER

1

1 PU

Meden
Inmed

1

9.

Fotel urologiczny MARS

T-4-44-2-47

2014

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

RAZEM1
Wartość netto i brutto

4.57
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 57 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.57
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.57
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 58

Wiertarki chirurgiczne

3.58
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 58 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

1.

2.

Nazwa sprzętu / Typ
Wiertarka ACCULAN:
- GA622 piła oscylacyjna (001664)
- GA620D wiertarka mała (002800) + głowica mała
OBM 5/16-24 + głowica duża 1BM 3/8-24
- GA612 wiertarka frezowa (00599)
- GB426R głowica do wierteł 3/8-24
- GB439 R głowica do kirschnerów (ATS-PL 03/14)
- GB423R głowica do rozwiertaków
Wiertarka piła ACCULAN 3TI:
- GA672 frezarka (3447)
- GA673 piła oscylacyjna (3004)
- GA674 piła wzdłużna (2043)
- GB638R nasadka (4233)
- GB655R nasadka (2257)
- GB654R nasadka (1707)
- GB643R nasadka (2629)
- GA677 ładowarka (5697)
- GA676 akumulator (13586)
- GA676 akumulator (13467)
- GA676 akumulator (13665)

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-53-13

2006

8 BO

Aesculap

1

T-4-42-53-14

2011

6 BO

Aesculap

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl
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- GA676 akumulator (13806)

3.

Zestaw ortopedyczny wiertarka ELAN-E GA820:
- GB121 głowica do frezów (2589)
- GB100 głowica do trepanu (brak nr seryjnego)
- GB115 głowica do rozwiertaków (3963)
- GB137 głowica do piły posuwistej (2972)
- GB299 głowica do kraniotumu (2063)
- GB298 głowica do kraniotomu (brak nr seryjnego)
- GB125R głowica do piły oscylacyjnej (7546)
- GA172 wał giętki 2 szt. (2054 i 5514)

T-4-42-58-3

1994

27 BO

Aesculap

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.58
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 58 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.58
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy
licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

…………… miesięcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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6.58
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 59
Dermatom

3.59
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 59 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Dermatom elektryczny 8821-01

T-4-42-126-1

2013

7 BO

ZIMMER

1

2.

Dermatom siatkujący Meshgraft II

T-4-42-126-3

2013

14 BO

ZIMMER

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.59
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 59 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.59
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.59
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 60

Aparat kriochirurgiczny
3.60
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 60 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Aparat kriochirurgiczny CRYO-S CLASSIC

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-103-3

2009

2 PGP

Liebel
Flarsheim

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.60
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 60 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.
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5.60
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.60
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 61

Sprzęt okulistyczny

3.61
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 61 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Autorefraktometr Accuref 8001

T-4-42-15-1

2012

1 PO

Nippon

1

2.

Oftalmoskop Professional Prestige

4-42-151-17

2008

8 PO

KEELER

1

3.

Oftalmoskop Professional Prestige

4-42-151-19

2011

7 PO

KEELER

1

4.

Perymetr

4-42-17-18

1994

9 PO

Carl Zeiss

1

5.

Perymetr komputerowy AP 100

T-4-42-1221

2008

10 PO

FREY

1

6.

Synoptofer Clement Clarke

4-42-129-3

1980

15 PO

OPTOPOL

1

7.

Tonometr aplanacyjny Shin-Nippon

4-42-346-1

2008

13 PO

Nippon

1

8.

Tonometr Scholtz

T-4-42-86-1

1995

14 PO

Scholtz

1

9.

Lampa szczelinowa S 350

T-4-42-123-2

2013

3 PO

HAAG
STREIT

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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10.

Lampa szczelinowa SL 40x2 SHIN-NIPPON

T-4-42-123-1

2008

4 PO

Zeiss

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.61
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 61 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.61
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.61
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 62

Sprzęt rehabilitacyjny

3.62
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 62 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Aparat do biostymulacji laserowej Terapus 2 micro

T-4-42-106-2

2011

1F

Accuro

1

2.

Magneto box Cosmogama

magnetobox

2007

10 F

3.

Aparat do fizykoterapii Firing

4-41-4-16

2011

4F

4.

Aparat do fizykoterapii Firing

4-41-4-17

2011

5F

5.

Aparat do elektrostymulacji Firing EVO

4-41-4-18

2011

2F

6.

Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej AsterBeta
System XL

T-4-41-6-3/1

2017

13 RK/1

Aspel

1

7.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

T-4-41-6-3/2

2017

13 RK/2

Aspel

1

8.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

T-4-41-6-3/3

2017

13 RK/3

Aspel

1

9.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

T-4-41-6-3/4

2017

13 RK/4

Aspel

1

Cosmogam
ma
Cosmogam
ma
Cosmogam
ma
Cosmogam
ma

1
1
1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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10.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

T-4-41-6-3/5

2017

13 RK/5

Aspel

1

11.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

T-4-41-6-3/6

2017

13 RK/6

Aspel

1

12.

Stymat Interdynamic ID 4c

4-42-332-11

1998

12 F

E&E

1

13.

Stymat Interdynamic ID 4c

4-42-332-12

1998

22 F

E&E

1

14.

Zestaw do magnetoterapii R 980

T-4-42-114-1

2006

15 F

EMILDUE

1

15.

Aparat do elektroterapii Firing

T-4-42-115-1

2006

3F

EMILDUE

1

16.

Aparat do fizykoterapii wielofunkcyjny BTL 5818
SML Combi

T-4-42-115-2

2013

32 F

Famed

1

17.

Kolumna do ćwiczeń z oporem OMEGA

T-4-42-113-3

2013

26 F

Famed

1

18.

Urządzenie do krioterapii FROOZER 261

T-4-42-103-4

2013

27 F

Kettler

1
1

19.

Aparat do krioterapii Cryo-T

T-4-42-103-2

2006

6F

Metrum
Cryoflex

20.

Sonicator 740

T-4-42-109-1

2006

11 F

Mettler

1

21.

Lampa Terapeutyczna

T-4-42-119-1

2008

20 F

Sunlamp

1

22.

Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa
115E

T-4-42-111-1

2006

13 F

Technomex

1

23.

Wanna do kąpieli kończyn górnych 1114

T-4-42-111-2

2006

14 F

Technomex

1

24.

Wanna do kąpieli podudzia i stóp 1110 E

T-4-42-111-3

2017

38 F

Technomex

1

25.

Zestaw do ćwiczeń biernych k/górnych Fisiotek
HP2

T-4-42-105-2

2013

28 F

RIMEC

1

26.

Diatermia Auto therm 390

T-4-42-118-2

2011

7F

Mettler
Electronics

1

27.

Aparat do fizykoterapii Saunders Lumbar Traction

4-41-2-8

2013

34 F

EMPI

1

28.

Aparat do terapii ultradźwiękowej BTL 4710 Sono
Topline

4-41-7-5

2013

33 F

BTL

1

29.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SR-EŁ3

4-41-42-13

2013

31 F

SUMER

1
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30.

Bieżnia B 612 model Cv.001

31.

T-4-41-6-2-2

2013

1 RK/2

Technomex

1

Lampa Sollux stołowa

4-41-24-11

1980

9 RK

ZALIMP

1

32.

Cykloergometr rowerowy Medicore 40

T-4-41-5-5

1988

17 K

Medicore

1

33.

Cykloergometr CRG-200V.001

T-4-41-6-2-5

2013

1 RK/5

Aspel

1

34.

Cykloergometr CRG-200V.001

T-4-41-6-2-4

2013

1 RK/4

Aspel

1

35.

Cykloergometr CRG-200V.001

T-4-41-6-2-3

2013

1 RK/3

Aspel

1

36.

Ergometr rowerowy GOLF P

4-41-20-4

2011

8F

Kettler

1

37.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SRE-R

4-421-42-12

2013

29F

SUMER

1

38.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SRE-R

4-421-42-11

2013

30F

SUMER

1

39.

Laser biostymulacyjny ze skanerem POLARIS 2

T-4-42-106-3

2014

35 F

ASTAR ABR

1
1

40.
41.
42.
43.
44.

Aparat do magnetoterapii Magnetronic MF 24
Zestaw do ćwiczeń biernych k/dolnej Fisiotek 3000
E
Aparat masażu uciskowego Pneumatic
Compression MK 400L
Stół do ćwiczeń z dziecmi z elektryczną regulacją
wysokości
Szyna do terapii ciągłym ruchem z wózkiem
Spectra

T-4-42-114-2

2014

36 F

Elektronika i
Elektromedy
cyna

T-4-42-105-3

2016

16 F

RIMEC

1

T-4-42-128-1

2016

18 F

DAESUNG

1

T-4-42-113-5

2017

19 F

Technomex

1

T-4-42-81-2

2012

3 ChU

Meden
Inmed

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.62
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 62 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto
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Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.62
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.62
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 63

Myjnia endoskopowa

3.63
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 63 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Myjnia do Endoskopów MINI ETD 2GA

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-55-14

2006

6 CS

OLYMPUS

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.63
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 63 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne
wynagrodzenie wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby
zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.63
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.63
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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PAKIET – nr 64

Myjnie ultradźwiękowe

3.64
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 64 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Myjka Ultradźwiękowa SONIC 6D

2.

Automatyczna myjnia ultradźwiękowa SONIC

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

4-43-58-5

2009

5 END

Polsonic

1

T-4-42-55-16

2010

1 CS

Polsonic

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.64
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 64 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.64
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.64
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
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PAKIET – nr 65

Myjnie dezynfektory

3.65
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 65 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Myjnia Dezynfektor do basenów BP 100 HAE

T-4-42-43-18

2010

1A

Steelco

1

2.

Myjnia dezynfektor DS600/2

T-4-42-43-15

2010

51 BO

Steelco

1

3.

Myjnia Dezynfektor BP 100 HAE

T-4-42-43-19

2010

7W

Steelco

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.65
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 65 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
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datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.65
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.65
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
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PAKIET – nr 66

Myjnie dezynfektory
3.66
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 66 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Myjnia Dezynfektor CDD 1060

T-4-42-43-26

2012

11 ChO

LISCHKA

1

2.

Myjnia Dezynfektor CDD 1060

T-4-42-43-25

2012

29 K

LISCHKA

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.66
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 66 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.66
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.66
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 67

Myjnie dezynfektory

3.67
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 67 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-28

2014

12 GP

ERLEN

1

2.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-27

2014

13 GP

ERLEN

1

3.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-29

2014

25 D

ERLEN

1

4.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-33

2016

1 Pal

ERLEN

1

5.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-34

2016

2 Pal

ERLEN

1

6.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-30

2015

9R

ERLEN

1

7.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-31

2015

19 D

ERLEN

1

8.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

T-4-42-43-29

2015

7 RK

ERLEN

1

RAZEM
Wartość netto i brutto

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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4.67
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 67 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.67
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.67
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 68

Tomograf komputerowy
3.68
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 68 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Tomograf SOMATOM Perspective 10046733

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-8-4

2017

4 RTG

Siemens

2

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto
UWAGA - Zakres obsługi sprętu:
Przeglądy okresowe
- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według zaleceń producenta (w szczególności czynności wymagające użuycia kodów serwisowcyh) zawartych w dokomentacji sprzętu:
terminy przeglądów - uzgodnione z zamawiającym
- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego
- Kontrola występowania usterek zewnętrnych
- Inspekcja zużycia części
- Oczyszcznie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła
- Smarowanie ruchomych części i mechanicznych
- Sprawdzenia bezpieczeństwa elektrycznego
- Konserwacja software`u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogromowania serwisowego
- Porządkowanie prezstrzeni dyskowej i bazy dancyh
- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
- Dokumentacja przeglądu
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Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych
- Sprawdzenie jakości obrazu
- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów
- Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

4.68
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 68 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.68
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.68
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 69

Strzykawka automatyczna

3.69
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 69 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Strzykawka automatyczna OptiOne

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-8-4/1

2016

4 RTG

Liebel
Flarsheim

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.69
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 69 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

5.69
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.69
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 70
Mikroskopy

3.70
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 70 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Mikroskop dwuokularowy MF246

4-43-37-44

2008

2 PDER

EDUKO

1

2.

Mikroskop NIKON ECLIPSE E200

T-4-43-8-1

2011

19 L

Nikon

1

3.

Mikroskop OPTEK BINO ADVANCED N180M

4-43-37-43

2008

20 L

Optek

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.70
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 70 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51
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datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.70
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.70
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 71

Sprzęt laboratoryjny

3.71
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 71 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Wirówka laboratoryjna MPW 352

T-4-43-26-14

2014

4L

MPW

1

2.

Wirówka laboratoryjna MPW 223E

T-4-43-26-12

2009

3L

MPW

1

3.

Wirówka laboratoryjna MPW 223E

T-4-423-26-15

2014

22 L

MPW

1

4.

Wirówka laboratoryjna MPW 350

T-4-43-26-13

2009

2 BK

MPW

1

5.

Cieplarka CLN 320 ECO

4-43-6-12

2011

5L

ELKON

1

6.

Sahara III

T-4-43-7-1

2009

1 BK

SARSTEDT

1

7.

Łaźnia wodna analogowa MLL 147/2/150

4-43-32-12

2010

4M

8.

Dygestorium laboratoryjne DXL H 12.00

T-0-0-0-0

2010

6L

AJL
elektronic
INTER
Labortechnik

1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.71
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 71 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.71
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.71
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,

 http://www.szpital-zakopane.pl
 e-mail: zp@szpital-zakopane.pl

 tel. (+48 18) 20–120–21
 fax (+48 18) 20–153–51

Znak sprawy: ZP / 17 / 20

PAKIET – nr 72
Kardiostymulatory

3.72
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 72 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Kardiostymulator zewnętrzny MIP 801

T-4-42-93-1

1998

15 K

ITAM

1

2.

Kardiostymulator zewnętrzny EDP 20/B

T-4-42-93-2

2007

41 K

Biotronik

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.72
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 72 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10,
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

5.72
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.72
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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PAKIET – nr 73
Nóż Harmoniczny

3.73
CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 73 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
wykonania przeglądów technicznych i konserwacji

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami
podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO wykonania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie wykonawcy,
uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego oraz dodatkowe koszty jak np. wymiany części,
akcesorii i elementów zużywalnych wymaganych przez producenta, zestawów konserwacyjnych, koszty transportu i przesyłki itp., zgodnie z postanowieniami punktu 3 przedmiotowej SIWZ, jak również
kosztów wynikających z umowy.

Na cenę ofertową brutto wykonania przeglądów technicznych i konserwacji, o której mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za:
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Nóż harmoniczny GEW 11

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

T-4-42-126-2

2013

12 BO

Johnson &
Johnson

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

4.73
CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu:
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Pakietu nr 73 do udziału w niniejszym postępowaniu
za CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO* 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego w wysokości:
CENA OFERTOWA BRUTTO
1 roboczogodziny pracy serwisu

…………………… , ….. zł brutto

Powyższa cena ofertowa brutto 1 roboczogodziny pracy serwisu zawiera doliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na
datę złożenia oferty wynosi .............. %.

* CENA OFERTOWA BRUTTO 1 roboczogodziny pracy serwisu w trakcie wykonywania naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego stanowi całkowite maksymalne wynagrodzenie
wykonawcy, uwzględniające wszelkie elemrty kosztów związanych z prawidłowym wykonaniem usługi w tym w szczególności: koszty dojazdu do sidziby zamawiającego, zgodnie z postanowieniami punktu
3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.
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5.73
TERMIN GWARANCJI wykonanych naprawy:
Określam termin gwarancji wykonanych napraw sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy maksimum 24 miesiące):
TERMIN GWARANCJI
wykonanych naprawy

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
6.73
TERMIN GWARANCJI dostarczonych części zamiennych i podzespołów:
Określam termin gwarancji dostarczonych części zamiennych i podzespołów do sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego będących przedmiotem
niniejszego postępowania przetargowego na okres (minimum 6 miesięcy):
TERMIN GWARANCJI
dostarczonych części zamiennych i podzespołów

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.

……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
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7.
DOKUMENTY:
Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 346):
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1282), w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1282), które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych
oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Lp

Nazwa oświadczenia lub dokumentu

Postępowanie, do którego zostało złożone
oświadczenie lub dokument
bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych

1.
2.
3.

8.
OBOWIĄZEK PODATKOWY:
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.4 SIWZ wybór
niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT).
* Niepotrzebne skreślić

Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani
wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu.

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku: …………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………..
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj.
łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako wynagrodzenie wykonanych dostaw), wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

9.
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Oświadczam(y), że będę wykonywał zamówienie sukcesywnie w okresie 12 miesięcy,
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego wykonania zamówienia,
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń
oraz przyjmuję warunki w nich zawarte,
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia
ofert,
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami
(na zasadach opisanych w projekcie umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym
przedsiębiorstwem (podać): ……………………………………………………………………………………
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Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa:
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO:
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”:
Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 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. przez jego wykreślenie).

11. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
............................................................., e-mail: ……….………....…, tel./fax: .......................…………
12. PODWYKONAWCY:
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania
przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców.
* Niepotrzebne skreślić

W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b
ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
13. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA:
Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być
ogólnie udostępnione:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa do oferty załączam:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
14. SPIS TREŚCI:
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….,
2. …………………………………………………………………………………………………………………….,
3. …………………………………………………………………………………………………………………….,
4. …………………………………………………………………………………………………………………….,
5. …………………………………………………………………………………………………………………….,
6. …………………………………………………………………………………………………………………….,
7. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Oferta (wraz z załącznikami) została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

